
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 01 
Městského zastupitelstva 

ze dne  19. 1. 1998 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, p. Beran, 

PhMr. Novák, p. Krabec, p. Strnad, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. 
Tóth, p. Hanák, p. Langr, ing. Barták. 

Omluven:   p. Ryba. 
 
Hosté:  pan a paní Hejkrlíkovi, p. Jiří Hejtmanský, p. Koukol, ing. Šembera, p. 

Beneš, p. Kacálek, p. Juránek, pí Karenová, p. J. Novák , p. Möller, 
p.Brůha ,pí Koreňová a občané Horní Lipky. 

Za MěÚ:   ing. Toman, ing. Orlita, p. Knettig. 
 
 

 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Čtení ze zápisů Městské rady 
03. Hlavní jednání 
  3.1 Propustnost nákladní dopravy na hraničním celním přechodu v Dolní Lipce  
 3.2 Vyhláška města o nakládání s komunálním a stavebním odpadem   
 3.3 Novela směrnice města o prodeji domů a  bytů ve vlastnictví Města Králíky 
 3.4 Majetkové operace  
04. Vstupy poslanců  
 
 

Ing. Zima nechal hlasovat o předloženém programu městského zastupitelstva. S 
programem všichni souhlasili. 
 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu  

Ověření provedou pan Beran a pan Langr. 
 
02. Zprávy z jednání městské rady 

S vybranými body MR seznámil členy MZ p. Toman. 
 
 
 Starosta vyzval ing. Šemberu (ředitele SOUZ v Králíkách), aby přiblížil přítomným  
současnou situaci a možnost další samostatné existence této školy. Ing. Šembera uvedl mimo 
jiné, že SOUZ nebylo schopno zajistit ve svém zařízení STK  vozidel, proto požádalo o  
spolupráci Střední integrovanou školu automobilní v Ústí nad Orlicí. Ředitel ISŠA zpracoval 
optimalizační projekt na sloučení obou škol, kdy by vzniklo  detašované pracoviště ústecké 
školy v Králíkách. Podle vyjádření ing. Šembery chce ředitel ISŠA využít areál zejména jako 
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opravnu  vozidel. SOUZ se dotazovalo na Institutu výchovy a vzdělávání Ministerstva 
zemědělství v Praze, jaký mají s jejich učilištěm  záměr. Institut jim spolupráci se ISŠA v Ústí 
nad Orlicí nedoporučil, protože SOUZ nemá v současné době problémy ani ekonomického, 
ani existenčního rázu. 
ing.Zima – MR se s optimalizačním projektem seznámila, projednala ho na svém zasedání za 
účasti ing.Šembery. Poděkoval ing. Šemberovi za  informace a uzavřel tuto část jednání. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
  
 3.1 Propustnost nákladní dopravy na hraničním celním přechodu v Dolní Lipce  

 
Tento bod jednání uvedl ing.Zima . 
V   prosinci 1997 proběhlo na Horní Lipce jednání představitelů Celní správy,  které se 
zabývalo  kromě jiného i zvýšením povolené tonáže vozidel využívajících silniční přechod v 
Dolní Lipce. Přechod byl rekonstruován, čímž se rozšířily možnosti jeho využití. V současné 
době zde může být odbaven větší počet vozidel i vozidla s větší hmotností. Celní správa má 
zájem o využití tohoto přechodu pro vstup do Polska především pro  nákladní automobily s 
hmotností větší než 3,5 tuny.   
Starosta přivítal JUDr. Möllera a p. Brůhu, zástupce Celní správy, a požádal je o vyjádření. 
 
JUDr. Möller- upřesnil, že 5. 11. 1997 zasedala komise, která se snažila najít řešení, jak 
zlepšit propustnost hranice s Polskem. Nejčastěji využívané přechody pro kamiónovou 
dopravu Harrachov, Náchod a Chotěbuz bývají často přetížené. Možným řešením tohoto 
problému je umožnit vozidlům s hmotností větší jak 3,5 tuny využívat přechodu  v Dolní 
Lipce. Přechod je konstruován pro automobily s maximální tonáží 20 tun. Vzhledem k 
dopravní situaci by doporučil maximální tonáž 12 tun. Celní přechod má dostatečný počet 
jízdních pruhů, budovu spedice a nabízí i další služby. Chápe obavu města z velkého 
množství projíždějících kamiónů, ale  předpokládané navýšení počtu projíždějících kamiónů 
by bylo zhruba  15 % . 
p. Brůha  - v roce 1995 projelo přes hraniční přechod v Dolní Lipce 13 641 nákladních 
vozidel, v roce 1997 to bylo 28 386 nákladních vozidel (což je více jak 100% nárůst), z toho 
1/4  vystupuje a vstupuje do republiky prázdných, 80 % z celkového počtu projíždějících 
vozidel připadá  na vozidla do 1 tuny , 20 %  na vozidla s vyšší hmotností (do 3,5 tuny). 
Předpokládá, že budou schopni odbavit všechna vozidla s hmotností do 12 tun (tedy bez 
územního rozlišení) a že přechod využijí také nákladní automobily  odbavené na jednom ze 
čtyř  pracovišť v regionu Ústí nad Orlicí, které by neměly omezenou maximální hmotnost. Z 
1220 zásilek odbavených v loňském roce v regionu Ústí nad Orlicí využilo přechodu v Dolní 
Lipce 432 (tj.35 %) vozidel. Proto navrhl, aby vozidla odbavená v našem regionu mohla 
využívat přechod v Dolní Lipce bez omezení tonáže. V současné době slouží přechod 
nákladním vozidlům z ČR a Polska s užitnou hmotností do 3,5 tuny, s celkovou hmotností do 
6 tun. Podle předběžného vyjádření okresních orgánů je povolení maximální tonáže 12 tun 
průchodné. 
ing. Zima -  podal návrh, aby se diskuse mohli zúčastnit všichni přítomní občané. Členové 
MZ souhlasili. 
 
 
 
 
Z diskuze: 
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ing. Zima - shrnul, že jde o změnu statutu celního přechodu v Dolní Lipce, která může být 
následující:  
1. odbavovat nákladní automobily ze všech zemí do hmotnosti 12 tun a u nákladních 

automobilů vyjíždějících z našeho regionu by nebyla maximální hmotnost omezena. 
 2. umožnit využití přechodu všem vozidlům s hmotností do 20 tun, což je návrh, proti němuž     

stojí  město.  
ing. Tóth - příjezd k přechodu v Dolní Lipce je možný ze tří stran. Odkud očekává Celní 
správa největší nárůst? 
p. Brůha - 41 % nákladních automobilů přijíždí ze Žamberka, menší část z České Třebové a 
Vysokého Mýta. 
JUDr. Möller - podotkl, že neočekává nárůst počtu vozidel ze třetích zemí. 
p. Novák  - pokud se ve vyhlášce neuvede, že je přechod určen pro transitní dopravu, vyloučí 
se tím užívání přechodu vozidly  ze třetích zemí. Dále doporučil zvýšit maximální hmotnost 
automobilů na 16 tun. 
ing. Zima - oponoval, že MZ nevylučuje z využívání přechodu vozidla ze třetích zemí, ale 
samospráva nevidí žádný přínos pro naši oblast v tom, když budou přechod používat auta 
jedoucí ze třetích zemí do třetích zemí. 
pí Procházková - kolik vozidel z uvedeného počtu 1220 (vozidla odbavená v našem regionu) 
má hmotnost větší než 20 tun? 
p.Brůha - 432 nákladních vozidel jedoucích přes přechod v Dolní Lipce mělo hmotnost do 
3,5 tuny, polovinu zbývajícího počtu tvoří nákladní vozy s hmotností do 12 tun, druhou 
polovinu vozy s hmotností nad 12 tun. 
p.Krabec - upozornil, že u přechodu chybí odstavné parkoviště, toalety. Obává se, aby 
nedošlo k  dopravní zácpě na příjezdové komunikaci určené i pro osobní dopravu. 
p. Brůha - reagoval, že firma Kobra  počítá se stavbou bezbariérového WC. Neví ale o 
nikom, kdo by zajišťoval u přechodu občerstvení. Počítá se se službou bankovnictví, spedice 
bude v  provozu bez přerušení. Se stavbou  většího parkoviště se nepočítá, neboť původní 
projekt byl zredukován z finančních i jiných důvodů. 
JUDr. Möller - původním záměrem bylo postavit WC i zajistit občerstvení. 
ing. Barták - jaká je nosnost mostů na komunikaci  na polské straně? 
ing. Zima - nebude na polské straně problém s odbavováním většího množství vozidel, 
nevznikne dopravní zácpa?  
JUDr. Möller - dopravní zácpu nelze nikdy vyloučit. V současné době jsou např. v sobotu 
dopoledne v osobní dopravě. Na přechodu jsou tři jízdní pruhy, stání vozidel je umožněno. 
ing.Zima - uvolní-li se tonáž nákladních vozidel, zvýší se tím zájem o přechod v Dolní Lipce. 
Statistika Celní správy o průjezdu vozidel bude pak asi jiná. 
p. Brůha - předpokládáme nárůst počtu vozidel o 10 - 15 % ve střední tonáži ( do 12 tun), v 
těžké tonáži nelze nárůst odhadnout. 
JUDr.Möller - mosty z hraničního přechodu do Mezilesí byly zmapovány, mají potřebnou 
nosnost. Na polské straně se dosud nový statut přechodu Dolní Lipka - Boboszow  
neprojednával, ale počítá se s ním. 
ing. Orlita - zvýší-li  se počet vozidel směřujících k přechodu v Dolní Lipce, vzroste počet 
černých skládek v okolí příjezdových komunikací. 
ing. Zima - bohužel se jedná o průvodní jev . 
pí Procházková -na meziresortním  jednání v Hradci Králové se údajně zvažovala i  možnost 
využití kombinované dopravy (tedy silnice + železnice).Jak dalece je to reálné a jaký názor na 
to má Celní správa? 
JUDr. Möller - Celní správa má zájem o prosazení kombinované dopravy, ale záleží na 
postoji Českých drah. Ty nemají vagóny na přepravu kamiónů ani dostatek finančních 
prostředků na jejich pořízení. Také není  přesně stanoveno, o který úsek železnice by se 
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jednalo. Uvažovalo se o úseku z Týniště nad Orlicí do Wroclawi. Jen v úseku Trať  Letohrad - 
Bystrzice by to nebylo ekonomické. 
p. Brůha - připomněl, že v Liticích stojí na trati tunel, problém je tedy zatím neřešitelný. Dále 
upozornil na vstup zemí v roce 2005 do Evropské unie, kdy hranice mezi ČR a Polskem bude 
potom jen hranicí vnitřní. 
ing. Barták - navrhl jednání Města Králíky s Městem Mezilesí. 
ing. Zima - zatím nebyly s Mezilesím učiněny žádné závazné domluvy. 
p. Brůha - tlumočil názor starosty Mezilesí, který by uvítal co největší povolenou tonáž, od 
čehož si slibuje zvýšení prosperity města. 
ing. Barták - co se stane v případě, že např. polská strana povolí na přechodu v Dolní Lipce 
průjezd automobilům s maximální hmotností 20 tun, kdežto česká strana pouze 12 tun? 
p. Brůha - tomu nelze zabránit, v praxi by se realizovala pochopitelně nižší maximální 
hmotnost. 
pí Ettelová - přiklání se k  druhé navrhované variantě změny statutu přechodu v Dolní Lipce. 
Chce pomoci regionu, předpokládá, že neomezená maximální hmotnost pro nákladní vozidla 
odbavená v našem regionu přivodí zájem podnikatelů o tuto oblast. 
ing. Tóth - varoval, že schválí-li se neomezená tonáž pro vozidla z našeho regionu, je jen 
malý krůček k tomu, aby byla neomezená tonáž schválena pro vozidla z celé republiky. 
PhMr. Novák - připomněl, že MZ má pravomoc nepovolit neomezenou tonáž. 
ing. Zima - vzniká tedy konflikt mezi zájmem Města Králíky a zájmem státním. 
p. Novák  - mezinárodní přeprava zahrnuje automobily do celkové hmotnosti 40 tun vozidla a 
nákladu. Regionální přepravu nelze libovolně změnit na mezinárodní. O dodržování pravidel 
regionální dopravy se stará Celní správa. Dále uvedl, že existují přechody, kde funguje 
regionální, ale ne mezinárodní doprava. 
JUDr. Möller - garantem přechodu je Celní správa. Generální ředitelství shromažďuje v 
současné době podklady od okresních a městských úřadů, aby mohlo být zahájeno jednání s 
polskou stranou. Cílem je dospět na obou stranách ke shodnému řešení. 
ing. Zima - shrnul, že Celní správa ČR chce ulehčit ostatním mezinárodním přechodům na 
česko-polské hranici tím, že určité části vozidel umožní využít nového přechodu. MZ má 
rozhodnout o tom, budou-li to vozidla s hmotností do 12 či do 20 tun. 
p. Krabec - vadí mu nepřipravenost příjezdové komunikace. Upozornil na možnost snížení 
propustnosti osobní dopravy. 
pí Procházková - Nelze rozhodnutí MZ  podmínit zkušební dobou, po jejímž uplynutí by MZ 
dalo konečné vyjádření? 
Mgr. Berková - nevidí zde dostatečné zázemí pro provoz přechodu v takovém rozsahu.K 
tomuto problému by se měli vyslovit i občané integrovaných obcí Dolní Lipka a Boříkovice. 
Navrhla další možnost řešení, a to potvrzení současného stavu, tj. maximální hmotnost 
projíždějících vozidel by byla i nadále 3,5 tuny. 
JUDr. Möller – Celní správa si je vědoma stavu silnice. 
p. Brůha - upozornil, že není možné hodnotit zatížení přechodu podle dvou dnů v týdnu, 
podle dvou hodin během dne. Domnívá se, že návrh Celní správy je vstřícný. 
p. Juránek - neomezená tonáž vozidel odbavovaných v tomto regionu pravděpodobně zvýší 
příjmy některých podnikatelů. Vzniká ale možnost, že přepravované zboží nebude zároveň 
zbožím vyprodukovaným v našem regionu, ale pouze přivezené do tohoto regionu z jiné části 
republiky a zde přeložené na jiné vozidlo. Souhlasí s maximální povolenou hmotností 12 tun, 
neomezenou maximální hmotnost pro vozidla odbavená v našem regionu by nepovolil. 
JUDr. Möller - souhlasil s tím, aby bylo usnesení MZ podmíněno zkušební dobou. 
p. Brůha - uvedl, že je možná i varianta povolit maximální hmotnost vozidel 12 tun a 
vozidlům z našeho regionu o větší hmotnosti vystavovat individuální povolení. 
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p. Novák  - bude-li policie kontrolovat technický stav vozidel jedoucích do Polska přes 
přechod v Dolní Lipce, budou tudy jezdit jen vozy, která jsou po technické stránce v pořádku. 
Není opodstatněné obávat se tedy nadměrného znečištění vzduchu. 
p. Beran – souhlasil, že  existuje nebezpečí vzniku nových firem, jež by nakupovaly zboží po 
celé republice a tudy ho jen vyvážely. Považuje to ale za problém zanedbatelný, protože 
překládání zboží z jednoho automobilu na druhý není ekonomicky výhodné. 
ing. Tóth – protože návrh na projednání jakéhokoliv návrhu může podle jednacího řádu MZ 
jen poslanec, zvedl návrh pana Juránka, tj. povolit maximální hmotnost 12 tun pro všechna 
nákladní vozidla jedoucí přes přechod v Dolní Lipce a možnost individuálního povolení pro 
automobily s větší hmotností jedoucí z našeho regionu. 
p. Brůha - vyslovil domněnku, že  by bylo těžké např. po půl roce zkušební doby rozhodnutí 
měnit. 
ing. Zima - v úvahu musíme brát situaci na celé česko-polské hranici. Shrnul dosavadní 
návrhy na změnu  statutu hraničního celního přechodu Dolní Lipka - Boboszow: 
1. návrh: zvýšit maximální povolenou tonáž na 20 tun celkové hmotnosti pro vozidla všech 

zemí. 
2. návrh: zvýšit maximální povolenou tonáž na 12 tun celkové hmotnosti a vozidlům 

projednaným v  regionu Ústí nad Orlicí tonáž neomezovat. 
3. návrh: zvýšit maximální povolenou tonáž na 12 tun celkové hmotnosti a vozidlům 

projednaným  v regionu Ústí nad Orlicí tonáž neomezovat, a to vše na dobu zkušební. 
4. návrh: zvýšit maximální povolenou tonáž na 12 tun celkové hmotnosti pro vozidla všech 

zemí. 
5. návrh: zvýšit maximální povolenou tonáž na 12 tun celkové hmotnosti. Vozidlům z našeho 

regionu o vyšší hmotnosti povolovat individuální výjimky. 
pí Danielová – upozornila na nebezpečí, aby individuální výjimka neplatila za nějakou dobu 
pro kohokoliv. 
p. Brůha - výjimky by se povolovaly zásadně jen vozidlům z našeho regionu. 
ing. Zima - ukončil diskusi a navrhl orientační způsob hlasování,  ve kterém se bude hlasovat 
o jednotlivých možnostech. Přijato bude řešení s nadpoloviční většinou hlasů. 
p. Krabec - ptá se, zda při orientačním způsobu hlasování je možné hlasovat pro více návrhů. 
ing. Zima – takový způsob hlasování je možný. 
 
Výsledky orientačního hlasování: 
1. návrh - 0 hlasů 
2. návrh - 9 hlasů 
3. návrh - 7 hlasů 
4. návrh - 2 hlasy 
5. návrh - 7 hlasů. 
 
Poněvadž návrh č. 2 získal 9 hlasů, což je nadpoloviční většina, bylo přijato následující  usnesení. 
 
Usnesení MZ č. 1/ 98 
MZ souhlasí se změnou statutu hraničního silničního přechodu Dolní Lipka - Boboszow 
tak, že se zvýší celková povolená tonáž na 12 tun a  vozidla projednaná v okrese Ústí nad 
Orlicí budou moci používat přechod bez omezení maximální tonáže. 
 
 
  3. 2  Vyhláška města o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 
 
 S přepracovanou verzí  vyhlášky  o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 

seznámil přítomné ing. Orlita. Uvedl, že tuto vyhlášku umožnil  stanovit  zákon o 

 5



nakládání s odpady platný od 1. 1. 1998. Při nedodržování vyhlášky je možné použití 
případných sankcí. 
Všichni členové MZ obdrželi  přepracovaný návrh  vyhlášky o nakládání komunálním a 
stavebním odpadem. V původní verzi vyhlášky byla kalkulace ceny za likvidaci odpadu 
uvedena v příloze, ale v souladu s platným zákonem musí být kalkulace schválena jako  
samostatná  vyhláška MR. Byly navrženy dvě varianty svozu odpadu:  
1. týdenní svoz odpadu za měsíční úhradu 26,- Kč za l osobu 
2. svoz odpadu 1x za 14 dní, čímž se sníží měsíční úhrada na 20,50 Kč  

 
Podle ohlasu občanů i názorů presentovaných na besedě s občany Horní Lipky je 
týdenní svoz odpadu zbytečně častý.  
Dále se ing. Orlita zabýval přílohou č. 1 této vyhlášky -Provozním řádem a přílohou č. 2 
- Termíny sběrných dvorů, Recyklačního dvora TS a mobilních sběrných dvorů v roce 
1998. 

Z diskuze: 
p. Knettig -  upozornil, že úhrada občanů nezahrnuje pouze cenu za vyvezení popelnice, ale  
náklady na veškerou likvidaci odpadu, a to i tříděného. 
ing. Zima -  zdůraznil, že filozofie  zákona je taková, že každý občan produkuje určité 
množství odpadu a každý občan musí  prokázat státu, jak ho zlikvidoval. Město má nyní 
možnost vytvořit si svůj systém likvidace odpadu. Je jasné, že jednotlivci se nepodaří 
zlikvidovat odpad levněji než městu. Na každého občana Králík a integrovaných obcí 
připadne tedy určitá měsíční  částka za likvidaci odpadu.  

         PhMr. Novák - se vyjádřil k článku 1, bod 2. Má-li někdo kromě trvalého bydliště ještě 
bydliště  přechodné, bude platit za svoz odpadu na dvou místech. Má na mysli především 
studenty dojíždějící do středních škol a učilišť. 
ing. Orlita - oponoval, že má-li někdo naopak přechodné bydliště v Králíkách, produkuje zde 
odpad. 
pí Procházková – bylo by velmi obtížné udělovat výjimky a zachovat objektivitu. 
pí Ettelová - z článku 3 nevyplývá, kdo může požívat na odpad pytel a kdo popelnici. Mohou 
si pytel pořídit všichni, nebo jen občané z vesnic, kde  není možný odvoz odpadu Bobrem? 
ing. Orlita – ve vyhlášce bude upřesněno. 
p. Juránek - podle návrhu vyhlášky bude na vesnici jen jeden sběrný dvůr ročně a jeden  
mobilní sběrný dvůr .  
 Navrhl zrušit ve vesnici  sběrný dvůr, kdy je kontejner umístěn uprostřed vesnice a pro 
mnoho občanů z okrajů vesnice je daleko, a naopak zavést  mobilní sběrný dvůr  dvakrát 
ročně - na jaře a na podzim. 
ing.  Orlita -  připouští, že možné by to bylo. 
ing. Tóth – k dotazu paní Ettelové připomněl, že pan Knettig informoval, že kdo bydlí u 
silnice, měl by mít popelnici.  
p. Knettig - domnívá se, že je to výhodnější nejen pro TS, ale i pro občany. 
ing. Zima - není naopak výhodnější pro TS i občany pořídit si na odpad pytel? 
ing. Orlita - pořízení pytle nemůžeme nikomu zakázat. 
p. Juránek - upozornil, že do pytlů není možné sypat popel, který  při topení  pevným        
palivem vzniká v každé domácnosti na vesnici. 
p. Hejtmanský – vznesl kritické připomínky k dopisu, který byl občanům rozeslán , protože 
v té době ještě nebyla schválena ani městská vyhláška. Občané nevěděli, jakým  způsobem 
byla prováděna  kalkulace úhrady. Zeptal se, kolik vyplněných vrácenek, na kterých se měly 
jednotlivé domácnosti vyjádřit, jakým způsobem budou provádět úhradu za svoz odpadu, už 
TS obdržely zpět.  V dopise  nebyla uvedena možnost starat se o likvidaci odpadu sám. 
ing. Zima - občané měli  pouze na vrácence označit způsob, jakým provedou úhradu za 
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likvidaci odpadu, dopis podle jeho názoru nebyl nevhodný a předčasný. 
p. Hejtmanský - TS vystupují jako monopol starající se o likvidaci odpadu. Proč by měli 
všichni občané platit za svoz odpadu stejně, když někdo popelnici nepotřebuje? 
ing. Orlita -  existuje smlouva mezi Městem a TS o tom, že TS zajišťují svoz a likvidaci 
odpadu. Tvrzení, že někdo popelnici nepotřebuje, může  
vyslovit jen občan, který likviduje odpad způsobem, jenž je v rozporu se zákonem. 
p. Knettig - bylo rozesláno 1785 dopisů, nazpět zatím TS získaly 982 anketních lístků. Z toho 
80 %  souhlasí s tímto systémem souhlasí a chválí ho, 10 % souhlasí s drobnými výhradami , 
10 % nesouhlasí s tímto systémem a má velké výhrady. Také zdůraznil, že tento systém v 
žádném případě neslouží k vyrovnávání účtů  TS. 
ing. Zima - dopis byl pouze předběžnou informací pro občany.Město se musí vyrovnat s 
náklady na rok 1998. Čím dříve se začne s úhradou za likvidaci odpadu, tím bude měsíční 
částka nižší. Kdo z občanů s tím souhlasil, dal to najevo tím, že na vrácence označil způsob, 
jakým bude úhradu provádět. 
p. Lučan - kritizoval, že město Králíky poskytuje občanům Horní Lipky poloviční služby, ale 
přesto se občané vesnice budou podílet na úhradě stejnou měrou jako občané města. 
ing. Orlita - oponoval, že stejné služby jsou poskytovány městu i vesnici, pouze recyklační 
dvůr je jen v Králíkách.  
ing. Danielová - lidem, kteří budou úhradu provádět prostřednictvím trvalého příkazu v 
bance, se musí přidělit variabilní symboly, aby nedocházelo při placení k omylům. 
pí Procházková - apelovala na pracovnice TS, aby jejich odpovědi občanům ohledně 
způsobu platby  za likvidaci odpadu byly vždy jednotné a srozumitelné. Zdůraznila, že  TS si 
touto úhradou nemohou vylepšovat svou finanční stránku, poněvadž kalkulace ceny za úhradu 
musí být v souladu se zákonem o cenách. 
pí Karenová -  v Boříkovicích se objevila vyšší míra nesouhlasu se zamýšleným způsobem 
platby a likvidace odpadu. Občané požadují výjezdní zasedání MR. V dřívější době se zde 
také objevily problémy s tříděním odpadu do určených kontejnerů, kterým chyběly přepážky 
pro jednotlivé druhy odpadu. 
pí Šimánková -  jak budete řešit chataře, kteří také odpad produkují? 
pí Procházková –v Králíkách u bytovek byly vyzkoušeny dva nové kontejnery s přepážkami 
pro různé druhy odpadu a s takovými otvory pro vhazování odpadu, že jimi nelze  vsypat 
přímo do kontejneru obsah odpadkového koše se zbytkovým odpadem. Domnívá se, že 
snížená cena za odvoz a likvidaci odpadu bude přijatelná i pro občany vesnic.Ve vyhlášce je 
zakotvena i možnost, že  fyzické osoby mají možnost zlikvidovat svůj odpad samy, což 
prokáží dokladem o likvidaci odpadu. V tomto případě nemohou ale využít sběrné a 
recyklační dvory v Králíkách ani za úplatu. Využít mohou pouze řízených skládek např. v 
Libchavách a Rapotíně. Co se týče chatařů, i oni jsou zahrnuti do vyhlášky, a to v článku 1, 
bodě 2. Všichni chataři obdrží dopis s výzvou o zapojení se do zdejšího systému likvidace 
odpadu. K dispozici bude také seznam majitelů rekreačních objektů, kde je poskytováno 
ubytování za úplatu. Důležitá bude důsledná kontrola. 
ing. Orlita -  občané sami likvidující svůj odpad přijdou brzy na to, že se jim to nevyplatí, 
protože zaplatí 
mnohonásobně vyšší cenu, než kdyby využili služeb TS. 
p. Knettig - TS bude znovu kontaktovat všechny občany, kteří dosud neodeslali vrácenku 
nebo měli k chystanému způsobu výhrady. Kdo bude provádět úhradu bezhotovostním 
převodem, dostane přidělený variabilní symbol.Na vesnice se chystají  také stejné kontejnery 
na separovaný odpad jako jsou  umístěné u bytovek v Králíkách.Kvalita tříděného odpadu je 
velmi špatná, budou se muset zaměřit ne dobrou osvětu. 
pí Karenová –upozorňuje, že v Boříkovicích vznikla nová černá skládka. 
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p. Lučan - v Horní Lipce pobývá přes letní prázdniny hodně chatařů . Bylo by vhodné snížit 
výši úhrady místním lidem a zvýšit ji chatařům, na jejichž chatách pobývá velký počet lidí.  
ing. Orlita - nedisciplinované chataře bychom museli chytit  při činu, jinak jim nemůžeme 
nic 
dokázat. Zostříme kontrolu chatařů,  s čímž by nám mohli pomoci místní občané. 
p. Novák  - hájil kalkulaci TS. Podle jeho vyjádření by žádný soukromý dopravce za uvedené 
ceny tuto službu nevykonával. Paušální úhrada za jednoho občana za měsíc je nutná , protože  
jinak  by to bylo velice komplikované. Vhodné by bylo předložit k nahlédnutí také kalkulaci v 
jiných městech. Výsledná částka bude bezpochyby větší. Z vlastních zkušeností kritizoval 
dále způsob “třídění” odpadu občany (např. sklo smíchané s porcelánem). 
pí Procházková -  aby se zajistila maximální návratnost vrácenek z domácností, je nutné, aby 
TS okamžitě domácnostem, které vrácenku již odevzdaly, dodaly nálepku na popelnici. 
Neoznačené popelnice by TS nevyvážely, což by přinutilo  občany vyjádřit se, jakým 
způsobem budou likvidaci odpadu řešit. Je totiž možné, že jsou mezi nimi i ti, kteří se 
rozhodli zajistit si individuálně likvidaci odpadu v souladu se zákonem.Souhlasila 
s p.Novákem, že dosavadní třídění odpadu nebylo většinou dobré Zdůraznila význam osvěty, 
a to hlavně u dětí.Všude ve školách by měli důsledně začít odpad třídit. Bezpodmínečně nutné 
je, aby TS včas kontejnery vyvážely, protože dosavadní organizace měla nedostatky. Platící 
občané mají plné právo požadovat bezchybné fungování této služby. 
pí Suchomelová - na Horní Lipce viděla např. při odjezdu chatařů, jak vyhodili odpad z auta 
do příkopu. 
pí Karenová - upozornila, že na vesnici, kde se topí tuhým palivem, bude rozdíl v množství 
popela v zimě a v létě. Není možné zřídit na vesnicích kontejnery určené pouze pro popel? 
ing.Zima -  budou-li občané platit paušální poplatek za odvoz a likvidaci odpadu, měly by jim 
TS vyjít maximálně vstříc, nezvýší-li se tím náklady. 
pí Procházková - článek 3 bod 11 o likvidaci kalů ze žump a septiků motivuje občany k 
napojení  na kanalizaci. 
ing. Orlita - Vyvážet obsah septiků na pole není v současné době  z ekologického hlediska 
přípustné. 
p. Krabec - je nutné občanům vysvětlit, že úhradou si zajistí kompletní odvoz odpadu. V 
případě, že se do tohoto systému nezapojí, musí prokázat dokladem, že za likvidaci odpadu 
zaplatili. Velmi důležitá je i osvěta. 
p. Knettig - pro občany z vesnice, kteří mají přístup ke komunikacím, je výhodnější používat na 
odpad popelnici než pytel. Ve městě doporučil  používání pouze popelnic. 
PhMr. Novák -  jakým způsobem zlikvidují TS stará léčiva? 
ing. Orlita -  využijí spalovny. Navrhl, aby se měsíční úhrada 20,49 Kč za 1 osobu    
zaokrouhlila na 20,-Kč . Vzniklý schodek by zaplatilo Město. Jednalo by se o částku cca 
30.000,-Kč. 
ing. Zima - shrnul dvě možné varianty: 
                  1. 52 svozů ročně (každý týden) za měsíční úhradu 26,- Kč za 1 osobu 
                  2. 26 svozů ročně (1x za 14 dní) za měsíční úhradu 20, 50 Kč za 1 osobu 
p. Novák  - Dokladem o likvidaci odpadu  nemusí být jen doklad o zaplacení na skládce, ale   
také doklad o přijetí peněz za odpad odevzdaný (např. železo) ve sběrně. 
pí Karenová - upřesnila, že doklad o likvidaci železa není dokladem o likvidaci veškerého 
odpadu. 
ing. Orlita -  občan některý odpad samozřejmě vytřídí, ale zůstane mu zbytkový odpad, jehož 
likvidaci musí také prokázat dokladem. 
ing. Zima – v kompetenci MZ je  rozhodnout o četnosti svozu-52 svozů nebo 26 svozů za 
rok. 
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pí Procházková – předpokládá, že méně časté  vyvážení odpadu bude částečně motivovat 
občany k třídění odpadu, ve snaze,aby jim objem  popelnic vystačil na 14 dnů. 
sl.Koukolová - jak se nakládá s tříděným odpadem? 
ing. Orlita - budou-li občané odpad pečlivě třídit, bude případně možné pro příští rok snížit 
náklady na likvidaci odpadu. 
p. Knettig - reagoval na dotaz sl. Koukolové: sklo se odevzdává fi Vydrus, papír se lisuje a 
také  se odevzdává přes fu Vydrus. Plasty putují do Sběrných surovin v Žamberku, kde je 
lisují a odvážejí do Bohdanče, kde je recyklují a využívají pro různé výrobky. 
pí Karenová - nebylo by možné občany vesnic motivovat k zapojení do zamýšleného 

systému 
tím, že by jim popelnice zapůjčily TS? 
ing. Orlita - popelnice by měla být standardní součástí každé domácnosti. 
pí Procházková -  jak je dodržována smlouva mezi TS a firmou Vydrus? 
p. Knettig -  firmě Vydrus odevzdáváme kromě již zmíněného také železo a baterie. 
pí Procházková -  v kalkulaci je uveden roční zisk za druhotné suroviny jen 17.182,50 Kč. 
Kolik platí Vydrus Technickým službám za jednotlivé druhy separovaného odpadu? 
p. Novák  - vzhledem k současnému stavu na trhu jsou ceny velice vstřícné, např. 0,70 Kč  za 
1  kg netříděného papíru. 
Mgr. Berková - v Králíkách se netopí pevným palivem, takže popelnice se tak rychle 
nenaplní. Proto doporučila svoz ve městě 1x za 14 dní. Dále navrhla  svoz na vesnici 1x za 14 
dní, ale v létě umožnit občanům vesnic používat na odpad pytel. 
ing. Zima - toto navrhované řešení by bylo velice komplikované. 
p. Knettig -  je pouze záležitostí občana na vesnici rozhodne-li se používat v létě popelnici 
nebo pytel. Obává se  zápachu z popelnic hlavně u bytovek, budou-li vyváženy pouze 1x za 
14 dní . Občané však dávají této možnosti přednost. 
ing. Toman - u některých bytovek by bylo vhodné zdvojnásobit počet popelnic. 
ing. Zima -  upozornil na nebezpečí infekce a na biologické procesy probíhající v odpadu, 
možnost roznášení nákazy kočkami a krysami. 
ing. Orlita  - označil čtrnáctidenní  cyklus svozu odpadu za hraniční, ale ještě únosný. 
p. Krabec - zdůraznil, že dvojnásobná četnost svozu (tedy každý týden) je dražší jen zhruba o 
5,- Kč na  1 osobu za měsíc. 
p. Beran - úhrada každotýdenního svozu odpadu je nižší  než úhrada za dříve používané 
známky na popelnice. 
ing. Danielová - doporučila častější svoz v obcích v zimě kvůli popelu, ve městě v létě kvůli 
možnému zápachu. 
ing. Zima - tato varianta by byla variantou třetí,měsíční úhrada by činila asi 22,- Kč za 1 
osobu a zahrnovala by četnější  svoz odpadu v létě. Za rok by se jednalo zhruba o 35 svozů. 
Osobně se přiklání k variantě druhé. Zavedení druhé varianty lépe odhalí případné nedostatky. 
ing. Tóth -  jaký je plán svozu odpadu? 
p.Knettig – je součástí provozního řádu, který je přílohou vyhlášky. 
Mgr. Berková - nenaplní-li někdo popelnici, nemusí ji každých 14 dní přistavovat k 
vysypání. 
ing. Zima - jsou nějaké připomínky k Provoznímu řádu?  
ing. Šašek - Provozní řád operuje s variantou č. 2 ? 
p. Knettig -  ano, je to tak. 
ing. Zima - termíny svozu jsou zvoleny vhodně. 
pí Procházková - TS sváží odpad nejen v Králíkách, ale i v Mladkově, v Lichkově. 
ing. Zima - vyzval poslance k orientačnímu hlasování o jednotlivých variantách svozu. 
Varianta č.1 - 52 svozů za rok  za měsíční úhradu 26,- Kč za l osobu. 
Varianta č. 2 - 26 svozů za rok za měsíční úhradu 20,50 Kč za 1 osobu. 
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Hlasování: 
Varianta č. 1 -  3 : 0 : 10 
Varianta č. 2 - 10 : 0 : 3 
(V době hlasování byl p.Krabec mimo zasedací místnost). 
  
MZ doporučilo ve vyhlášce Městské rady o výši úhrady za svoz, třídění a zneškodňování 
komunálního a stavebního odpadu uplatnit  variantu č.2. 
 
Usnesení MZ č. 2 / 98 
MZ schvaluje  vyhlášku č. 10 o nakládání s  komunálním a stavebním odpadem. 
Hlasování: 
13 : 0 : 0 
( V době hlasování byl pan Krabec mimo zasedací místnost). 
 
p. Hejtmanský – vyjádřil nespokojenost s tím, jak bylo reagováno v úvodu na jeho 
připomínky, a doporučil MZ, aby více diskutovalo s přítomnými hosty. Pozval všechny, aby 
se přišli podívat , jak nakládá s odpadem on sám. Uvedl, že svoz odpadu měl vždy řádně 
zaplacen a vrácenku včas odeslal, proto se ho dotkla reakce ing.Orlity. 
ing. Orlita - omluvil se za nevhodnou odpověď. Připomněl, že vytvářejí systém pro 5000 
občanů a vždy se najde někdo, kdo bude nespokojený. 
 
 
 3.3. Novela Směrnice města o prodeji domů a bytů ve vlastnictví Města Králíky 
 
S novelou Směrnice města o prodeji domů a bytů seznámil přítomné PhMr. Novák. Změna se 
týká článků 7 odst. 3: 
 První věta původně zněla: “Cena domu bude stanovena jako součet výchozí ceny jednotlivých 
bytů v domě a ostatních společných prostor   v domě”. Věta pod tabulkou zněla:  “Cena 
společných prostor  v domě je jednotná ve všech velikostech a kategoriích bytů 250,- Kč / 
m2”. 
Nové znění první věty je následující: “Cena domu bude stanovena jako součet výchozí ceny 
jednotlivých bytů v domě, prostorů mimo byt užívaných výhradně nájemcem a ostatních 
společných prostor  v domě”. Nové znění věty pod tabulkou : “ Cena prostor mimo byt 
užívaných výhradně nájemcem (sklep, půda, dřevník atd.) a cena společných prostor v domě 
je jednotná ve všech velikostech a kategoriích bytů 250,- Kč / m2. 
 
Usnesení MZ č. 2/98 
MZ souhlasí s novelou Směrnice města o prodeji domů a bytů ve vlastnictví Města Králíky    
podle uvedené citace. 
Hlasování: 
13 :1:0 
 
  
 
 
 3. 4. Majetkové operace 
 

3.4.1 Návrh  záměru prodeje pozemků  st. p. č. 787, p. p. č. 339 a p. p. č. 340 v k.ú. 
Králíky ve Valdštejnově ulice (stávající garáže MěÚ). 
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Z diskuze: 
 
pí Ettelová - garáže je nutné zbourat, nehodí se do této ulice. 
ing. Barták - nebude vhodné uvážit možné řešení až po zbourání garáží? 
ing. Zima  - upřesnil, že otázka zní zda prodat nebo neprodat tyto pozemky. 
 
Usnesení MZ č. 4 / 98 
MZ souhlasí se záměrem prodeje pozemku st. p. č. 787, p. p. č.  339 a p. p. č. 340 
v k.ú.Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.4.2 Pronájem movitých věcí ZUŠ Králíky žákům   ZUŠ 
 
Z diskuze: 
 
p. Strnad - tlumočil vyjádření ředitelky ZUŠ Olgy Zajacové, že ona nemůže pronajímat 
žákům nástroje, neboť ZUŠ nemá právní subjektivitu. Navrhl pozvat paní Zajacovou ke 
společnému jednání. 
ing. Toman - pronajímatelem nástrojů by bylo Město, ne ředitelka. 
ing. Barták - můžeme tento problém přenést do působnosti MR? 
ing. Zima - MZ je povinno rozhodnout o majetkových operacích nad 5.000,- Kč. 
ing. Danielová - kolik nástrojů je v ZUŠ k dispozici, má vůbec význam je  pronajímat? 
p. Strnad - počet nástrojů mi není znám. 
p. Langr - zastává názor půjčovat dětem nástroje zdarma. Pro město by částka získaná 
pronájmem nástrojů stejně neměla zásadní význam, zato pro děti má půjčení nástroje zdarma 
význam značný. 
ing. Zima - zdůraznil, že cena pronájmu musí být přiměřená finanční situaci rodiny. 
p. Strnad -  obává se, že v tomto případě  nastane závist. Někdo bude platit za pronájem 
nástroje více, někdo méně, někdo vůbec. 
PhMr. Novák - navrhl odložit tuto část majetkových operací na příští MZ, až bude k 
dispozici více informací. 
ing. Toman - pořizovací cena hudebních nástrojů v ZUŠ byla 800.000,- Kč. 
pí Procházková - ředitelka ZUŠ by měla předložit návrh týkající se možného pronájmu 
hudebních nástrojů. 
 
 
04. Vstupy poslanců 
 
ing. Danielová - zajímala se o současný stav nemocnice v Červené Vodě. 
ing. Zima -  podal vysvětlení, že v nemocnici v Červené Vodě by měla být podle závěrů 
výběrového řízení zrušena akutní lůžka.Do budoucnosti se počítá se 30 lůžky následné péče.  
Rychlá záchranná služba bude sloužit občanům i nadále. Podobný osud postihl i nemocnici v 
Moravské Třebové a Vysokém Mýtě. 
p. Langr -  jaké jsou technické důvody  pro  uzavření veřejného WC, jak bylo uvedeno přímo 
na toaletách. 
ing. Toman - žádné technické důvody k uzavření toalet nejsou známy.  V současné době zde 
pracuje jen jedna pracovnice, v březnu nastoupí druhá. 
p. Langr - uvedl konkrétní případy, kdy bylo WC zavřeno: 23. 12. - 2. 1., 15. 1. - 18. 1. 1998. 
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ing. Tóth – Na besedě s občany v Horní Lipce bylo daleko víc připomínek, ale na tomto 
zasedání MZ nebyl prostor pro jejich projednání, projedná je Městská rada 
pí Procházková - vyjádřila uspokojení z návštěvy občanů integrovaných obcí na MZ i z 
jejich zapojení do diskuze.Od ustavujícího zasedání MZ to byla pravděpodobně největší účast. 
p. Strnad - ocenil  způsob, jakým vedl starosta diskuzi k vyhlášce  o nakládání s komunálním 
a stavebním odpadem. 
pí Procházková - zhodnotila výjezdní zasedání představitelů města na Horní Lipce, kterého 
se zúčastnilo kolem 60 občanů a mělo rušný průběh. Největší diskuzi pochopitelně vyvolala 
otázka likvidace odpadu chataři. S ing. Orlitou se chystají oslovit ing. Krásnou,vedoucí 
referátu životního prostředí na Okresním úřadu v Ústí nad Orlicí, která má shodou náhod na 
Horní Lipce také chalupu , abychom se společně poradili, jak problém s likvidací odpadu 
chatařů nejlépe vyřešit. 
PhMr.  Novák - ocenil práci ing. Orlity a p. Knettiga, kterou měli s přípravou vyhlášky o 
nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 
ing. Toman - upřesnil, že velké zásluhy  má na  současném znění vyhlášky i paní 
Procházková.. 
p. Hanák - zajímal se o další osud jídelny Misty. Uvedl, že cena oběda vzrostla na 45,- Kč 
pro dospělé. Bude zajištěn náhradní způsob stravování pro děti v případě, že Mista nebude 
schopna dále obědy vařit? 
ing. Toman - Mista zaslala Městu znění nových smluv pro stravování žáků. Cena oběda je 
podle nich 39,- Kč pro žáka 1. stupně, 40,- Kč pro žáka 2. stupně ZŠ. Mistě s.r.o.Litoměřice 
zašleme dopis s výhradou, že smlouvy se domlouvají oboustranně, a s pozváním   na společné  
jednání. Školní jídelna na Moravské ulici je schopná uvařit potřebné množství obědů, ale 
problém asi je  zajistit dostatečný prostor pro konzumaci jídla. 
ing. Zima - na dokončení komplexu školy na Moravské ulici je potřeba 14 milionů Kč. 
ing. Toman - závodní jídelny ve městě náhradní stravování nezajistí. Jedinou možností je 
uvařit obědy v kuchyni na Moravské ulici a přenést ho v termosech do třídy, která by byla 
uvolněna pro konzumaci jídla. Cena potřebných termosů by byla 100.000,- Kč. 
ing. Zima - jinou možností by bylo dostavět celou školu i s jídelnou, ale na to není dostatek 
finančních prostředků. 
pí Procházková - návrh ing. Tomana bude zřejmě nejpravděpodobnějším dočasným řešením. 
ing. Toman - Východočeské plynárny daly příkaz svému právníkovi, aby vymáhal na Mistě 
vzniklý dluh. 
pí Procházková – jaké  je současné postavení s.r.o.Mista vůči Statku, restituentům apod.? 
ing.Šašek - budova náleží paní Steinbergové, zařízení vlastní Statek, provozovatelem je firma 
Mista.  
ing. Zima - jediným řešením pro zajištění stravování dětí je využít školní jídelny na Moravské ulici. 
Mgr. Berková - kdy se začne s plánovanou stavbou velkoprodejny Konzumu na Moravské ulici? 
ing. Zima - bylo zahájeno územní řízení. Finanční stránka projektu je zajištěna. Konzum 
předloží konečnou verzi projektu po upřesnění vzhledu prodejny podle požadavku města.   
Původním záměrem bylo zrekonstruovat i sousedící benzinovou pumpu. Benzina  ale o 
spolupráci neprojevila zatím zájem. Tím se vše zkomplikovalo. Architekt doporučil umístit 
parkoviště za budovu prodejny, kaplička a lípy budou při stavbě zachovány.  
 
Závěrem ing. Zima popřál členům MZ v novém roce hodně štěstí a zdraví a mnoho sil do 
posledního roku jejich společné práce. 
 
 
Zapsala Mgr. Michaela Vacková 
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Ověření zápisu: 
 
p. Beran ................................................ 
 
p. Langr ................................................ 
 
 
 
 
Ing. Anton ZIMA      Ivana PROCHÁZKOVÁ 
   starosta            zástupce starosty 
 
  
 
 


	Tento bod jednání uvedl ing.Zima .

