
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 02 
Městského zastupitelstva 

ze dne 16. 02. 1998 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima (omluven na část jednání),  

 pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, p. Beran, PhMr. Novák, p. 
Krabec, p. Strnad, p. Ryba, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. 
Hanák, p. Langr  

 
Neomluven:  ing. Barták 
 
Hosté:    Mgr. Vacková, p. Sedláček, p.  Špalek, p. Jungvirt, ing. Kališová 
 
Za MěÚ:   ing. Toman, pí Pecháčková, p. Čuma  
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Čtení ze zápisů Městské rady 
03. Hlavní jednání 

3.1 Slavnostní předání zlaté a stříbrné plakety dobrovolným dárcům krve 
3.2 Majetkové operace 
3.3 Stanovení priorit - rozpočet města na rok 1998 

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

Paní Procházková zahájila jednání MZ. Navrhla do programu zařadit bod Půjčky z Fondu 
rozvoje města na rok 1998, s čímž všichni přítomní souhlasili. Ověření zápisu provedou Mgr. 
Berková a paní Ettelová. 

  
02. Zprávy z jednání Městské rady 

S vybranými body z jednání MR seznámil přítomné ing. Toman. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Slavnostní předání zlaté a stříbrné plakety dobrovolným dárcům krve 
 

Paní Procházková přivítala na dnešní zasedání pozvaného dárce krve pana Pavla Sedláčka, 
paní Věra Nováčková se bohužel nedostavila,takže jí bude plaketa předána dodatečně.  
Předala panu Sedláčkovi stříbrnou plaketu udělovanou za 20 odběrů krve a poděkovala mu 
za to, že daruje krev, dar nejcennější.Mimo jiné uvedla, že v Králíkách je v současné době 
259 držitelů bronzové plakety ( udělované za 10 odběrů krve), 165 držitelů stříbrné plakety 
(udělované  za 20 odběrů krve ) a 49 držitelů zlaté plakety (udělované za 40 odběrů krve).   
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3.2 Majetkové operace 
 

Tento bod jednání uvedl  ing. Toman. Konstatoval, že firma ZEOS s. r. o. Prostřední 
Lipka nezaplatila Městu nájemné z areálu dvora čp. 121 za dobu od 1.1. 1996 do 31. 3. 
1996. Město Králíky  požadovalo od ZEOSu, aby uhradil nájem ze všech prostor 
pronajímaného objektu. ZEOS proti tomu argumentoval tím, že všechny prostory 
nevyužíval, proto zaplatí pouze nájem z prostor využívaných. Město použilo  pro 
vymáhání dluhu  soudní cestu. Během řešení došlo k dohodě mezi Městem a ZEOSem o 
tom, že původní dlužná částka  za nájem bude snížena o částku z nevyužívaných 
prostor, tj. částka  115 817,60 Kč bude snížena na 75 018,60 Kč. Toto řešení doporučil 
Městu jeho právní zástupce JUDr. Macek. Poněvadž se jedná o operaci s částkou vyšší 
než 5 000,- Kč, je nutné, aby se MZ k tomuto problému  vyjádřilo a přijalo usnesení. 

 
Z diskuze: 
ing. Danielová - proč bylo v původní smlouvě stanoveno nájemné i z prostor, které ZEOS 
nevyužíval?  
ing. Toman – oběma stranami podepsaná nájemní smlouva byla sepsána na všechny prostory 
objektu. 
PhMr. Novák - přestože ZEOS některé prostory nevyužíval, neumožnil  pronajmout je jiné firmě, 
měl by proto zaplatil nájem i z nich. 
ing. Toman - existuje možnost dořešit případ soudní cestou, ale JUDr. Macek ho nedoporučuje.  
pí Procházková - s návrhem JUDr.Macka souhlasí,  předložené  řešení se jeví jako  nejvhodnější. 
Mgr. Berková - proč ZEOS nechce za měsíce leden až březen 1996 nájemné uhradit, když za 
ostatní měsíce nájemné bez problémů uhradil? 
ing. Toman - doba od 1. 1. - 31. 3. 1996 byla ZEOSu určena jako doba nutná k vyklizení objektu, 
který měl být následně prodán. 
pí Procházková - nájem byl po tuto dobu zvýšen na částku, kterou by Městu zaplatil budoucí 
majitel  v případě,že by  měl objekt k dispozici. 
p. Beran - které prostory konkrétně ZEOS nevyužíval? 
ing. Toman - například sýpky, garáže. 
 
Usnesení  MZ  č. 5/98 
MZ schvaluje, aby po vzájemné dohodě Města Králíky a ZEOS s. r. o. Prostřední Lipka bylo 
původně vymáhané dlužné nájemné za areál dvora čp. 121 ve výši 115 817,60 Kč sníženo o 
nájemné z nevyužívaných prostor na částku 75 018,60 Kč, kterou ZEOS s. r. o. Prostřední 
Lipka uhradí nejpozději do  31. 3. 1998. 
Hlasování: 
12:1:0 
 

3.3.  Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
 

Paní Procházková ve stručnosti připomněla, jaký byl vývoj Fondu rozvoje bydlení: 
v roce 1996 obdrželo Město návratnou finanční výpomoc na opravy a modernizaci stávajícího 
bytového fondu ve výši 1,5 mil. Kč. 
V r.1996 schválilo MZ půjčky 4 žadatelům ve výši 284567,-Kč, v roce 1997  26 žadatelům ve 
výši 919600,-Kč. 

Protože podle MZ schválené vyhlášky probíhá výběrové řízení 1x ročně, MR schválila 
24.11.1997 podmínky výběrového řízení, ve kterých byly jako prioritní určeny tyto druhy 
půjček na rok 1998: 
- připojení na městskou kanalizaci 
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- zřízení plyn. nebo el.vytápění ve stávajícím domě 
- obnova fasády domu včetně klempířských konstrukcí u domu staršího 10 let 
- zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 
 

Podmínky byly ihned po schválení vyvěšeny na úředních deskách, otištěny v Králicku 
a na vesnice byly informace dodány formou letákové zásilky do každé rodiny, informace 
běžela i v informační stanici. Poslední termín pro odevzdání žádostí včetně všech 
požadovaných dokladů a potvrzení byl 30.leden 1998. 
Na MěÚ bylo předáno letos jen 11 žádostí, z toho 1 z vesnice.  
Vzhledem k tomu, že podle vyhlášky se za horní hranici účelného čerpání fondu považuje 
75% z částky zbývající v den zahájení výběrového řízení, měla komise, která pracuje ve 
složení p.Čuma, ing.Dostálek, pí Jandová, ing.,Orlita,pí  Procházková, pan Strnad, pro 
rozdělení k dispozici na rok 1998 částku  418572,-Kč, protože zůstatek k 20.1.1998 byl 
558095,66 Kč. 
Komise na svém zasedání 6.2.1998 posoudila podle zásad vyhlášky a podmínek výběrového 
řízení všechny předložené žádosti.Žádná ze žádostí nemusela být vyřazena. 
Komise rozhodla, že doporučí MZ, aby v plné výši, jak je stanoveno vyhláškou, byly vykryty 
žádosti na prioritní druhy půjček pro  letošní rok. 
U ostatních žádostí navrhuje komise postupovat tak, že zbývající žádosti na neprioritní druhy 
půjček, budou zkráceny na 69% vyhláškou stanovené maximální částky. 
Všichni členové MZ obdrželi písemný přehled žadatelů o půjčky s návrhem komise na jejich 
poskytnutí. 

Paní Procházková upozornila , že při propočtu, jak jednotliví žadatelé budou schopní 
splácet měsíční splátky ČS a.s., bylo zjištěno, že 4 žadatelé nepředložili potvrzení o příjmech 
v takové výši, aby jim mohla být půjčka poskytnutá v plné výši.V letošním roce jsme ovšem 
použili přísnější měřítko – částky stanovené vládním nařízením 123/97 o životním minimu. 
Česká spořitelna používá při propočtech nižší částky než jsou částky dané tímto vládním 
nařízením. 

Předkládáme MZ tedy na zvážení, zda budeme posuzovat žadatele a ručitele stejně 
jako vloni, tj. podle mírnějších kritérií, nebo se budeme držet striktně částek stanovených 
vládním nařízením č.123/97 o životním  minimu. Jedná se svým způsobem o druh mírně 
rizikové půjčky a o tom by mělo s konečnou platností rozhodnout MZ. 
 
Z diskuze: 
ing. Danielová - jak velká je částka stanovená Českou spořitelnou jako životní minimum? 
pí Procházková - zhruba 600,- Kč na vyživované dítě a na manželku, 1 500,- Kč na domácnost.  
ing. Tóth - byli už zájemci o půjčku z Fondu rozvoje bydlení seznámeni s tím, že některým z nich 
bude půjčena částka nižší, než o jakou žádali? 
pí Procházková - žadatelé to dostanou  na vědomí až po schválení částek městským 
zastupitelstvem. 
p. Krabec - jaké jsou dosavadní zkušenosti se splácením poskytnutých půjček? 
pí Procházková - splátková morálka je dobrá, pouze pí Šašková požádala  o prodloužení možnosti 
čerpání půjčky a MZ její žádost schválilo. 
pí Ettelová - doporučila předložený návrh schválit. Možné riziko se splácením poskytnuté půjčky 
není velké ani u čtyř zmíněných  žadatelů s nižšími příjmy, poněvadž mají ručitele. 
PhMr. Novák - komise ví o tomto problému nejvíce, a proto také souhlasí s jejím návrhem. 
 
Usnesení MZ č. 7/98 
MZ souhlasí, aby s následujícími žadateli byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení pro rok 1998.  
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Jméno a adresa žadatele    účel půjčky   výše půjčky 
 
Milan Soldát, Za Pilou 823,Králíky   zřízení plynového vytápění 30.000,-Kč 
Juliana  Doležalová, 5.května 466,Králíky  zřízení plynového vytápění 30.000,-Kč 
Miroslav Krejčí, 5.května 466, Králíky  zřízení plynového vytápění 30.000,-Kč 
 
Lubomír Borovička, J.Nerudy 764, Králíky  zřízení plynového vytápění 
(na byty v čp.283,Dlouhá ul.,Králíky)  (ve dvou bytových jednotkách) 60.000,-Kč 
      připojení na městskou kanalizaci 15.000,-Kč 
      obnova střechy   34.710,-Kč 
 
MUDr.Jan Špička, A.Dvořáka 777, Králíky  obnova střechy   34.710,-Kč 
Josef Dočkal, Za Pilou 673, Králíky  vestavba bytu do půd.prostoru 34.710,-Kč 
Jan Krejčí, U Zastávky 407, Králíky  zřízení plynového vytápění 30.000,-Kč 
František Altman, Prostřední Lipka 3  obnova střechy   34.710,-Kč 
Jaroslav Němec, Za Pilou 824, Králíky  zřízení plynového vytápění 30.000,-Kč 
Ladislav Výprachtický, J.Nerudy 768, Králíky obnova střechy   34.710,-Kč  
Jaroslav Felcman, Na Mokřinách 666, Králíky zateplení obvod. pláště domu 20.000,-Kč  
Hlasování: 
13:0:0 
 
 

Podle vyhlášky o Fondu rozvoje bydlení (FRB) a směrnic ministerstva financí má být v MZ 
projednáno hospodaření s FRB za uplynulý rok. Paní Procházková seznámila přítomné se zprávou 
finančního odboru MěÚ o hospodaření s FRB za rok 1997: 
 
Počáteční stav .....................................    1.425.440,20,-    Kč 
Půjčky................................................ -  1.101.767,-         Kč 
Vrácené nevyčerpané peníze      163,80      Kč 
 
Příděl do fondu rok 1997 ........................          126.091,-       Kč 
Splátka jistiny ...........................................      82. 355, 76,-       Kč 
Splátka úroků .............................................       5. 892, 24,-       Kč 
Poplatky ČS za vedení účtu.......................   -22. 861, 84,-        Kč 
Úrok z účtu ...............................................    15. 583, 50,-        Kč 
                                                             _______________ 
Zůstatek k 31. 12. 1997                                530. 897, 66 Kč  
 

 
Vzhledem k tomu, že ing.Zima se zatím nedostavil, navrhla pí Procházková projednat 4. bod 

programu – Vstupy poslanců. Členové MZ s návrhem souhlasili. 
 
04. Vstupy poslanců 
p. Hanák - jakých výsledků se dosáhlo při jednání o SOUZ v Dolní Lipce? 
pí Procházková - Školský úřad  v Ústí nad Orlicí pozval zástupce města Králíky ing.Tomana a paní 
Procházkovou na jednání optimalizační komise do Ústí nad Orlicí. Zúčastnili se jí ing. Zeman, 
ing.Ivo Toman z Okresního úřadu,pracovníci Školského úřadu ředitel pan Kučík,  Mgr. Peška a 
inspektorka paní Hýblová.V projektu předloženém ISŠA v Ústí nad Orlicí je i slabé místo.Je jím 
problém, jak v tomto regionu zajistit odbornou výuku pro děvčata.  Jedním z návrhů byla možnost 
střídat v Dolní Lipce vždy po určité době různé učební obory, což naráží na problém,  jak v tomto 
případě zajistit řádnou odbornou výuku.Mistrům v SOUZ jsme poskytli písemně zpracovaný 
opitimalizační projekt, aby se s ním mohli seznámit.Závěrečné stanovisko nebylo zatím přijato. Ing. 
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Zeman navštívil minulý týden učiliště v Králíkách a v pátek 13.2. jednal na ministerstvu 
zemědělství. Výsledek tohoto jednání  zatím ještě neznáme.  
ing. Toman - připomněl, že v současné době  je na Králicku nezaměstnanost 7,5 %. Velkým 
problémem je zajistit práci pro dívky .Zájem je spíš o nekvalifikované. 
p. Beran - za posledních 14 let nebylo do učiliště nijak významně investováno. Např. hřiště je v 
dezolátním stavu. 
pí Procházková -vedení učiliště by mělo projevit vstřícný postoj k případným změnám. Přejeme si  
zachování učiliště, ale změny jsou asi nutné. 
p. Hanák - plot u školy v Moravské ulici je povalený na zem . Bylo by lepší ho úplně zlikvidovat. 
p.Ryba - kritizoval občany, kteří nechají své psy  pobíhat bez dohledu. Psi tak způsobují různé 
škody, znečišťují město. 
pí Procházková - 28. 2. 1998 končí lhůta stanovená pro zaplacení poplatku ze psů. V Králicku 
budou uveřejněni ti, kteří poplatek ve stanovené lhůtě uhradili. Veřejnost by měla upozornit na 
případné neplatiče. Podle vyhlášky o místních poplatcích můžeme požadovat, aby majitelé domů 
nahlásili všechny psy chované v jejich domě. 
p. Ryba - možným řešením problému volně pobíhajících psů je zavézt je do útulku pro psy. 
pí Ettelová - toto řešení je velmi nákladné. 
ing. Šašek - kritizoval skutečnost, že někteří občané venčí své psy na pěší zóně a na Velkém 
náměstí. Postih by se měl dotýkat  majitelů psů, ne psů samotných. 
p. Jungvirt - seznam  psů od majitelů domů lze samozřejmě získat, ne vždy ale bude stoprocentní. 
ing. Šašek - zhodnotil průběh 36. ročníku tradičního králického karnevalu: účast byla zhruba stejná 
jako v loňském roce, ohňostroj byl veřejností hodnocen jako pěkný. Velkým pozitivem bylo v 
letošním roce uspořádání dětského karnevalu na dvou místech - na Střelnici a v Sokolovně. K 
žádnému velkému incidentu během karnevalu nedošlo. 
pí Procházková - kritizovala Technické služby, že před karnevalem nezajistily pořádek alespoň 
v centru města, připadalo jí to tak, že si TS nechtěly přidělávat práci, když bylo jasné, že po 
karnevalu budou uklízet znovu. 
ing. Šašek -  městské zastupitelstvo přijalo vloni usnesení o odstoupení od kupní smlouvy na  dům 
čp.316 ul.K.Čapka.Protože původně plánovaný převod na Policii ČR je podle Fondu národního 
majetku problematický, navrhuje přijmout usnesení o bezúplatném převodu tohoto objektu na 
Město. 
ing. Tóth - je nutné  počítat s investicemi do tohoto objektu? 
ing. Šašek - ne, dům je v dobrém stavu. 
PhMr. Novák - jedná se o převod samotného domu bez pozemku? 
ing. Šašek - ano, bez pozemku. 
pí Procházková - není dům zatížen omezeními, které by  na určitou dobu znemožnily jeho 
pronájem nebo prodej? 
ing. Šašek - ne. Dům byl zatížen břemenem 1.000.000,- Kč, ale tato záležitost už je vyřízená. 
 
Usnesení MZ č. 6/98 
MZ souhlasí s bezúplatným převodem administrativní budovy čp. 316, ul. Karla Čapka, 
Králíky na Město Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0        
 
ing. Šašek – upozornil, že je možné, že i  byty, o které nebyl v první fázi privatizace zájem,  budou 
opět nabídnuty Městu k bezúplatnému převodu. 
p. Beran - upozornil na nutnost oprav komunikací po výkopech pro kanalizaci. Nejnaléhavější je 
situace v  dolní části města (v Berlíně), kde jediné spojení s městem je možné po hlavní silnici. 
p. Krabec - jaká je situace v privatizaci bytů? 
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pí Procházková - k 31. 12. 1997 se  zájemci měli   vyjádřit v případě, že chtějí koupit všichni 
společně celý dům.Komise jmenovaná MR prověřuje nyní správnost stanovené velikosti bytu a 
další nepřesnosti. Termín dokončení prověrky je 28.2.. Poté už nestojí nic v cestě zahájení 
sepisování smluv. Zájemcům o prodej podle zákona 72/1994 Sb.budou rozeslány nabídkové dopisy 
p. Krabec - v Nových Domovech instalovaly Technické služby společné boxy na popelnice. Staří 
lide však mají problémy s jejich manipulací. 
p. Jungvirt - je věcí občanů, zda budou mít popelnice uskladněné u domů a pouze v době svozu 
odpadu je budou  přistavovat ke komunikacím, nebo využijí ke společnému uskladnění popelnic 
boxů.  Popelnice volně postavené u domů nepůsobily nejlepším dojmem.Pokusí se možnost 
manipulace zlepšit. 
PhMr. Novák  - tlumočil stížnost občanů z Hluboké ulice č. 7. Hosté ubytovaní v hotelu Beseda 
odhazují odpadky oknem do dvora tohoto domu. 
pí Procházková - na tuto skutečnost upozornili i pracovníci MěÚ, kteří pracují v kancelářích 
situovaných k hotelu Beseda. Vedoucího hotelu p. Michaličku na to upozornila a ten objasnil, že 
potíže způsobuje ubytovaná polská mládež, a zajistil úklid dvora městského úřadu. Bude  znovu 
upozorněn na situaci ve dvoře domu čp. 7. 

 
3.4  Stanovení priorit - rozpočet města na rok 1998 

Řízení tohoto bodu se ujal ing. Zima. Uvedl, že všichni členové MZ obdrželi předem 
dva dokumenty -  návrhu  rozpočtu a  návrh   kapitálových (investičních) výdajů.   
 

Úkolem městského zastupitelstva je posoudit příjmovou  a výdajovou  stránku rozpočtu a 
připravit na rok 1998 rozpočet vyrovnaný. Po porovnání celkových  příjmů a výdajů navrhovaného 
rozpočtu zjišťujeme, že mezi částkami existuje rozdíl. Ještě během dneška došlo k úpravám v 
předpokládaných výdajích a příjmech rozpočtu. V této chvíli jsou předpokládané příjmy 
53.870,000,- Kč a předpokládané výdaje převyšují příjmy o 2,5 milionu Kč. 

Paní Pecháčková  uvedla, že v návrhu rozpočtu, který byl ve čtvrtek minulého týdne 
poslancům rozeslán, došlo ke korekcím. Došlo k navýšení předpokládaných příjmů a ke snížení 
předpokládaných výdajů (např. byly vypuštěny některé méně nutné opravy, rekultivace 
skládky).Výdaje jsou ale stále ještě vyšší než příjmy o 2.574.000,- Kč. V oblasti kapitálových  
příjmů se  počítá s částkou získanou prodejem nemovitosti čp. 310 Na Rozcestí. Protože ale existuje 
riziko  neuskutečnění prodeje této nemovitosti , doporučuje finanční odbor opatrnost v investičních 
akcích. 

Na výstavbu ČOV a kanalizace obdrželo město půjčku a dotaci od Státního fondu životního 
prostředí. Posledních 10 % smluvně potvrzené částky je však pozastaveno do doby vyhodnocení 
celé akce a do doby, než uplyne jeden rok zkušebního provozu ČOV. Potřebnou částku ve výši 10% 
musí tedy zajistit Město. Pokud bude vše na ČOV v pořádku, poskytne Státní fond životního 
prostředí zbývající částku už v letošním roce. Finanční odbor doporučuje zajistit prozatím tuto 
částku krátkodobým překlenovacím úvěrem u ČS (úrok 18 %). Z rozpočtu Města  by tedy byla 
navíc hrazena částka 115.000,- Kč za úroky z tohoto úvěru.Bude nutné tlačit na  SFŽP, aby v co 
nejkratší době provedl kontrolu ČOV a zbývající část dotace  Městu co nejdříve uhradil. 
Ve výdajové stránce doporučuje finanční odbor disciplínu, aby byla předpokládaná částka  
dodržena. 
Z diskuze:  
 
ing. Danielová - od kterého dne se počítá jeden rok zkušebního provozu ČOV? 
p. Čuma - od doby její kolaudace, tedy od minulého roku. 
ing. Danielová - to znamená, že SFŽP by měl zbývající část dotace poskytnout už v letošním roce? 
pí Kališová - upozornila, že toto je pouze teorie, v praxi to může dopadnout jinak. 
pí Pecháčková - přiklonila se k názoru, že SFŽP zřejmě letos doplatek neposkytne. 
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PhMr. Novák - co se konkrétně skrývá pod položkou  Nástavba 12 b.j. - příspěvek města? 
ing. Zima - minimální příspěvek na dokončení střechy a bytů v nástavbě domu čp. 662.  V této 
položce není zahrnutá původně předpokládaná nová fasáda, výměna oken . 
PhMr. Novák - jaký byl příspěvek státu na tuto akci? 
ing. Zima - stát poskytl příspěvek ve výši 320.000,-Kč na jeden byt v nástavbě, tedy celkem 12 x 
320.000,- Kč. 
ing. Danielová - co zahrnuje položka Úprava vodních toků? 
p. Čuma - město obdrželo několik dotací na odstraňování škod způsobených povodněmi. Tyto 
finance jsou konkrétně určeny např. na úpravu břehu potoka u Tesly  , nelze je použít pro jiné účely. 
ing. Danielová - co znamená zkratka ZTV? 
p. Čuma - základní technická vybavenost, konkrétně se jedná o ulici Kosmonautů, kde je nutné 
dodělat trafostanici, aby na ni mohly být napojeny nově postavené domy. 
 ing. Zima  - upozornil, že při opravě komunikací je prvotní provést opravu komunikací v dolní 
části Králík (v Berlíně). 
ing. Tóth - zahrnuje položka “JIMEX - opravy a udržování” i opravu a údržbu domů a bytů 
určených k privatizaci? 
p. Jungvirt - ne, v žádném případě. 
PhMr. Novák - co když se tyto domy a byty neprodají? 
p. Jungvirt  -  zisk ze zvýšených  cen nájemného postačí i na případné opravy neprodaných domů a 
bytů. 
ing. Kališová - uvedla, že ví o existenci vyhlášky, která nařizuje peníze získané z prodeje bytů 
investovat do oprav bytů,ale vzhledem k velké částce vynaložené  na  nástavbu domu čp. 662 
navrhla  finance  určené na opravy bytů a domů investovat do dokončení této nástavby. 
ing. Tóth - částka určená Jimexu na opravu a údržbu je největší částkou ve výdajích na opravy a 
udržování  pro tento rok. 
p. Jungvirt - tato částka zahrnuje mimo jiné rekonstrukci kotelny LTO domu čp. 352 na kotelnu na 
zemní plyn. Upozornil, že už v loňském roce byla ve výdajové stránce rozpočtu Jimexu dána 
přednost nástavbě domu čp. 662. Opravy ostatních domů byly odsunuty, jejich stav je ale čím dál 
horší. 
ing. Tóth - proč Jimex investuje 3.000.000,- Kč do domů, které jsou  relativně  v pořádku? 
p.Jungvirt - počítáme s běžnou údržbou těchto domů, ale i s haváriemi. 
ing. Zima - částka vyčleněná  v rozpočtu pro Jimex je určená na opravu a údržbu bytového fondu. 
Zajišťujete opravy  pouze v havarijních  situacích,  nebo dochází k praxi k tomu, že jsou prováděny 
i akce, které nejsou nezbytné? Upozornil na situaci, kdy se revizí i opravou zabývá stejná firma, 
jejíž posouzení stavu nemusí být vždy objektivní, poněvadž je finančně zainteresovaná na případné 
opravě. Tři miliony Kč je podle ing. Zimy částka nepřiměřeně vysoká. 
ing. Tóth - navrhl část financí určených Jimexu na opravy a údržbu bytového fondu  přesunout do 
stávajícího schodku 2,5 milionu Kč rozpočtu. 
ing. Zima - těmito penězi nelze pokrýt schodek rozpočtu, je vhodné investovat je zpět do bytového 
fondu. 
p. Strnad - k jakým konkrétním účelům jsou určeny finance v položce památková zóna? 
p. Čuma - Město Králíky obdrželo nabídku dotace od ministerstva kultury  pro objekty v 
památkové zóně ve výši 2.120.000,- Kč. Tato částka je podmíněna spoluúčastí města. Pokud bude 
mít město o celý tento příspěvek zájem, musí zvýšit částku určenou v rozpočtu města na 
památkovou zónu. Důležité je nyní rozhodnout, do jakých objektů by byla tato částka investována. 
Bude-li se jednat pouze  o objekty ve vlastnictví církve, musí se Město podílet na celkové částce 20 
%, bude-li se jednat o objekty v městské památkové zóně, podíl Města musí být 50%. Při plném 
využítí  dotace ve výši 2.120.000,- Kč se tedy nabízejí dvě řešení: 
1. opravit jen stavby ve vlastnictví církve (kostel, klášter) . Město by se podílelo částkou 606.000,- Kč. 
2. opravovat i objekty v péči města , město by se podílelo částkou 820.000,-Kč. 
p. Strnad - o které objekty konkrétně se jedná v městské památkové zóně? 
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p. Čuma - například muzeum, sochy rozmístěné ve městě. 
p. Strnad -  na  opravy kostela sv. Michaela na Velkém náměstí by byla potřeba částka zhruba 
1.000.000,- Kč, církev je schopna v letošním roce zafinancovat jen 100.000,-Kč. 
p. Čuma - otázka zní, zda je město schopno přijmout nabízenou částku v plné výši. Nabídka  
ministerstva vycházela ze seznamu, na kterém jsme uvedli množství památkových objektů, které má 
ve své péči město i církev.  
ing. Zima - můžeme tedy částku určenou pro památkovou zónu zvýšit, čímž získáme dotaci od 
státu v plné výši, nebo ji ponecháme ve výši dosavadní (500.000,- Kč), čímž  přijdeme o část 
dotace. 
p. Strnad – připomněl, že je nutné na Střelnici provést už několikrát odloženou opravu střechy. 
Počítá se s ní v tomto roce? Poškozená střecha způsobuje mimo jiné i to, že sál na Střelnici nelze 
pořádně vytopit. Upozornil např.na velmi nízkou teplotu v sále při studentském plese. 
ing.  Kališová - upřesnila, že oprava střechy Střelnice se odkládá už tři roky. Důležité je nyní 
stanovit pořadník akcí. 
p. Strnad – navrhuje  snížit sumu určenou na rekonstrukce hřbitovů. 
p. Čuma - částka 100.000,-  Kč je nutná na opravu vstupní brány ke hřbitovu v Králíkách  a na 
dokončení úprav hřbitova v Červeném Potoce. 
ing. Zima - zdůraznil, že Králíky jsou městem efektivně, užitečně a přiměřeně zadluženým. Za 
“levné peníze” (dotace od státu + podíl Města) se podařilo udělat velké množství potřebných  akcí. 
ing. Kališová - zadluženost města nemusela být taková, kdyby se město zbavovalo  svého majetku. 
Králíky si majetek rozhodly ponechat- např. ČOV, kanalizaci.V současné době dochází k jeho 
zhodnocování, což je pozitivní skutečnost. 
ing. Danielová - co zahrnuje položka Údržba a oprava budov? 
p. Čuma - jedná se o opravu případných havárií v nebytových budovách   v majetku města. 
pí Pecháčková - loni byla pro tuto položku určená částka 800.000,- Kč, letos je to 600.000,- Kč. 
pí Ettelová – informovala, že někdo ve městě má zájem  šířit  městem nepravdivé informace, že 
starosta a městské zastupitelstvo zadlužilo naše město. 
pí Procházková - navrhuje zveřejnit v Králicku strukturu a výši úvěrů, které město má. 
ing. Zima - město uzavíralo úvěry jen bezúročné nebo s úrokem výhodným.  Vyjádřil názor, že 
město si po finanční stránce nevede špatně. 
ing. Danielová - navrhla zveřejnit,jakou částku získalo město na dotacích. 
pí  Pecháčková - problémy města značí fakt, musí -li si brát úvěr na svůj provoz, což není případ 
Králík.  
ing. Zima - bylo by vhodné připravit pro veřejnost strukturu vývoje finanční situace města za 
několik posledních let, což by bylo v podstatě “složení účtů” občanům města. 
ing. Kališová - v tom případě je vhodné uvést zde i hodnotu a strukturu majetku města, který se 
neustále zhodnocuje. 
pí Ettelová - není  důležité  uvádět jen, co vše město získalo, ale i kdo za tím stojí. Občané si 
mnohdy velké zásluhy našeho starosty neuvědomují. 
ing. Zima - upřesnil, že současné  vedení města i městské zastupitelstvo využilo historickou šanci. 
p. Beran - počítá se s tím, že skutečně dojde  k prodeji domu čp. 310? 
ing. Zima - v současné době je pronajímán, je  k dispozici. 
ing. Kališová - z prodeje tohoto domu se získá  částku zhruba 3.000.000,- Kč. Pokud k prodeji 
nedojde, bude tato částka v rozpočtu chybět. Při úvaze o možném prodeji je nutné brát v úvahu 
vývoj trhu realit. 
Mgr. Berková - navrhla ponechat v návrhu rozpočtu všechny investiční akce, na které je možné 
získat dotace, i akce, které  zhodnocují a vytvářejí majetek, jsou přínosem  pro město (dostavba 
jídelny na Moravské ulici, dokončení nástavby na domě čp. 662). 
pí Procházková - vrátila se k možnosti získání státní dotace pro  památkovou zónu. Pokud církev 
obdrží část dotace, použije prostředky, které se jí tím uvolní, na jiné akce. Navrhla využít nabídky 
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ministerstva kultury  v celé šíři, zvýšit částku v rozpočtu města o sumu původně určenou na 
rekonstrukci hřbitovů, tj. na 606.000,-Kč. 
ing. Zima - tato částka by umožnila využít státní dotace pouze na objekty v péči církve. 
ing. Kališová - můžeme nyní navýšit příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu, ale důležité je 
přibližně v polovině roku provést přehodnocení rozpočtu. V předešlých letech se vždy podařilo 
městu udržet výdaje v rozumných mezích. Navrhla zvýšit výdajovou stránku maximálně o 
500.000,-Kč, ale dodržovat přitom disciplínu. 
pí Procházková - zeptala se na položku Nákup pozemků. 
p. Čuma - touto položkou se zabýval a její výši určil  p. Fogl. Jedná se o koupi pozemků u ČOV, o 
pozemek v Boříkovicích. Také částka určená na opravu a údržbu zdravotního střediska nebyla 
požadována nikým ze zdravotního střediska, je to jeho návrh . 
pí Procházková - co zahrnuje položka Místní správa - opravy a udržování? 
ing. Toman - zahrnuje opravy obecního domu v Boříkovicích. 
pí Berková - je nutné počítat na stavbu vodovodu v Prostřední Lipce s  celou částkou 350.000,- 

Kč? 
ing. Zima – dotace na vodovod nám byla  poskytnuta v rámci náprav škod způsobených 
povodněmi.  Tato částka na stavbu vodovodu je  povinný podíl města. Mimo to provedený  vrt je 
dobrý, je nutné napojit ho na rozvod vody.  
 200.000,- Kč  v rozpočtu je určeno pro ZUŠ, konkrétně o rekonstrukci suterénu. 
ing. Kališová - znovu upozornila na skutečnost, že v případě poskytnutí státní dotace musí město 
složit svůj podíl.  Doporučila ,aby MZ  rozhodlo o případném úvěru. 
ing. Zima - částka potřebná na dostavbu jídelny činí 12.000.000,- Kč.  Dalším problémem je stavba 
bytových jednotek např. v bývalém internátě. Okresní úřad přislíbil podporovat naše požadavky 
související s výstavbou těchto  bytů. Nabízí se i možnost využít pro stavbu bytů  státní dotace. 
pí Procházková - jaký je zisk z pronájmu domu čp. 316 (bílý dům)? 
ing. Šašek - 450.000,- Kč za rok. 
Dále ing. Zima komentoval stručně ostatní položky návrhu rozpočtu. 
 
pí Ettelová - navrhla snížit částku určenou Jimexu na opravy a udržování. 
p. Jungvirt  - ohradil se, že sníží-li se částka na údržbu domů, budou budovy chátrat. Už v 
současné době dochází pouze k nejnutnějším opravám. 
ing. Zima - část bytového fondu se zprivatizuje, získané peníze se mohou vložit do péče o 
zůstávající bytový fond, nebo se mohou použít pro vytváření nového bytového fondu. Otázka je, 
zda pro výstavbu nového bytového fondu použijeme pouze finance z prodaných bytů nebo i finance 
získané z pronájmu a privatizace. 
p. Jungvirt - pokud budou vidět výsledky ve výstavbě nových bytů, může to přilákat i jiné 
investory mimo město, např. družstevní bytový fond. Doporučil kompletní dostavbu a rekonstrukcí 
domu čp. 662.  
ing. Toman - upozornil, že Jimex má v porovnání s Městem určenou větší částku na opravy bytů a 
domů. 
p. Jungvirt - rozhodnutí o výši této částky přísluší Městu. Jimex má zájem spravovat všechny 
domy ve městě, ale k tomu potřebuje přiměřené finance. 
p. Čuma - částka určená Jimexu na opravy a údržbu zahrnuje všechny investice Jimexem 
plánované? 
p. Jungvirt - ano, je to tak. Kritizuje postup města, kdy se podle jeho názoru zanedbává údržba 
bytového fondu. 
ing. Kališová - V minulosti zastupitelstvo rozhodlo o tom, že se postaví  12 nových bytů a opraví se 
střecha domu čp. 662. Jimex by této investici v budoucnosti neušel. Proto bylo  vhodné využít 
rekonstrukce střechy k  výstavbě 12 podkrovních bytů a použít na to finance z Jimexu. 
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p. Jungvirt - se stavbou těchto bytů souhlasí, ale chtěl by dokončit kompletní rekonstrukci celého 
domu. Pokud bude částka v rozpočtu Jimexu zkrácena, někde se to samozřejmě projeví. 
Starosta dal hlasovat o následujícím usnesení:  
 
Usnesení MZ č. 8/98 
MZ souhlasí s tím, aby se   v návrhu rozpočtu  na rok 1998 částka určená Jimexu na opravy a   
udržování snížila ze 3. 146.000,- Kč na 2.186.000,-Kč. 
Hlasování: 
11:3:0 
 
Usnesení MZ č. 9/98 
MZ souhlasí s přijetím překlenovacího krátkodobého úvěru na ukončení investiční akce ČOV 
ve výši 2,5 milionu Kč. Tento úvěr bude splacen plněním pozastavené částky  ze SFŽP po 
vyhodnocení investiční akce. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
Usnesení MZ č.  10/98 
MZ projednalo nejzávažnější výdajové položky na investiční výdaje a ukládá návrhy na 
změny položek zapracovat do rozpočtu na rok 1998. 
 Hlasování: 
 14:0:0 
 
ing. Toman - navrhl mimořádné zasedání městského zastupitelstva na pondělí  2. 3. 1998. 
pí Pecháčková - upozornila, že návrh rozpočtu musí být nejméně 15 dní před hlasováním o něm 
vyvěšen na úřední desce. 

Na závěr zasedání poděkoval ing.Zima všem členům za účast na tomto zasedání MZ. 
 
Zapsala Mgr. Michaela Vacková  
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Mgr. Jarmila Berková ......................................... 

Věra Ettelová  ......................................... 

 

 
Ing. Anton ZIMA      Ivana PROCHÁZKOVÁ 
      starosta                  zástupce starosty 
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	Vzhledem k tomu, že ing.Zima se zatím nedostavil, navrhla pí Procházková projednat 4. bod programu – Vstupy poslanců. Členové MZ s návrhem souhlasili.

