
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 12 
Městského zastupitelstva 

ze dne 15. 12. 1997 
 
 
Přítomní členové MZ:  ing. Zima, 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:        pí Vacková, p. Juránek, p. Kacálek, p. Čurda 
Za MěÚ:  ing. Toman , ing. Orlita, pí Kubíčková V., pí Pecháčková, p. Čuma, 

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

3.1 Výběrové řízení  pronájmu nebytového prostoru, Velké náměstí 366. 
3.2 Majetkové operace. 
3.3 Priority rozpočtu na rok 1998. 
3.4 Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem. 
3.5 Vyhláška o místních poplatcích. 
3.6 Vyhláška MR  o příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů mateřských 

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

Ověření zápisu  provedou  Mgr. Berková a pan Krabec. 
 

Paní Procházková představila novou zapisovatelku, kterou se stala Mgr. Michaela 
Vacková, učitelka ZŠ 5. května. Popřála jí, aby se mezi členy MZ dobře cítila.  
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

S vybranými body MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
 
 Starosta navrhl zařadit do hlavního programu jednání bod 3.3 Priority rozpočtu na rok 
1998. MZ s návrhem souhlasilo. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Výběrové řízení pronájmu nebytového prostoru, Velké náměstí čp. 366 

 
 Ing. Zima uvedl, že výběrové řízení je opakované, neboť minulý vítěz pan Krabec 
nemůže akceptovat výši nájmu, a proto s ním nebyla uzavřena nájemní smlouva. Dále přivítal 
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přítomné uchazeče - D. Špinlerovou, p. Ducháčka (zástupce s.r.o. OD Havlíček, Ústí nad 
Orlicí), pí V. Roučovou, pí P. Válečkovou, p. K. Čumu a p. Hotmar (zástupce firmy Revús,  
Letohrad).  
 Uchazeči dostali příležitost získat poslední informace o nabízeném prostoru. Paní Věra 
Kubíčková z majetkového odboru  uvedla základní informace o prostoru: 
jedná se o jednu místnost o velikosti cca 45 m2, roční nájem činí 65.240,-Kč. Místnost má 
výkladní skříň, vchod z ulice, vlastní elektroměr. Případné úpravy (pokud nebudou takového 
charakteru, že by zhodnotily budovu) proběhnou na vlastní náklady nájemníka. Zájemcům o 
nebytový prostor byla přidělena čísla podle zaevidování jejich žádosti na MěÚ. V tomto 
pořadí předstoupí před Městské zastupitelstvo, ostatní zájemci počkají mimo. Proti tomuto 
způsobu nebylo námitek. 
 
1. Dana Špinlerová, Králíky 842 

Paní Špinlerová uvedla, že chce v tomto nebytovém prostoru zařídit specializovanou 
prodejnu pro zahrádkáře se širokým sortimentem (postřiky, nářadí) a nabízet služby (vazba 
smutečních, svatebních kytic, výzdoba interiérů).  

 
Z diskuze: 
 
ing. Danielová - co bude s dosavadní prodejnou pí Špinlerové ve Valdštejnově ulici? 
pí Špinlerová - tuto prodejnu by opustila, protože je pro její záměry malá.  
ing. Tóth - ptá se, má-li i nadále zájem postavit si ve Valdštejnově ulici vlastní obchod. 
pí Špinlerová - se stavbou vlastního obchodu v blízké budoucnosti nepočítá.  
ing. Zima - bude se tedy paní Špinlerová nadále ucházet o parcelu ve Valdštejnově ulici? 
pí Špinlerová - nepočítala s tím, že bude možno získat tuto parcelu tak brzy.  
ing. Zima - není nabízený prostor malý pro záměr paní Špinlerová, nemá strach z 
konkurence? 
pí Špinlerová - prostor postačí, konkurence se nebojí, protože chce nabízet odlišný sortiment. 
PhMr. Novák - bude v nabídce i krmivo pro psy? 
pí Špinlerová - s prodejem takového sortimentu nepočítá. 
 
2. OD Havlíček s.r.o., Ústí nad Orlicí,  zastoupený panem Ducháčkem 

Pan Ducháček potvrzuje stejný podnikatelský záměr jako při minulém výběrovém řízení.  
 
Z diskuze: 
 
ing. Zima - reagoval na názor pana Ducháčka, že obchodníci zneužívají situaci na trhu, 
zajímají ho zkušenosti OD Havlíček s obchodníky z Králík.  
p. Ducháček - obchodníci z Králík využívají jejich služeb pouze v případě, že nezískají zboží 
jinde. 
PhMr. Novák - kde budou uskladněny zásoby? 
p. Ducháček - skladovací prostor nepotřebují, protože počítají s denní dodávkou zboží. 
ing. Zima - je váš sortiment úplný? 
p. Ducháček - ano, 45 druhů ovoce a zeleniny běžně, do 7 pracovních dnů seženou vše, co je 
nabízeno na evropských burzách.  
ing. Zima - bude v nabídce prodejny zboží s označením  ekologické? 
p. Ducháček - tuzemští podnikatelé nemají nárok označit své zboží jako ekologický výrobek, 
protože v ČR neexistuje zóna bez spadů.  
ing. Zima - jak je to s kontrolou dusičnanů? 
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p. Ducháček - součástí dodávky tuzemských podnikatelů je atest, dovezené zboží je opatřeno 
dovozním certifikátem. 
pí Procházková - kolik zaměstnanců má jejich firma v současné době, kde je jejich nejbližší 
prodejna? 
p. Ducháček - zaměstnáváme 56 lidí, nejbližší prodejna se nachází v Jablonném n. Orlicí na 
náměstí. 
 
3. Věra Roučová,  firma ROSA, Červená Voda 118 

Paní Roučová uvedla, že její firma ROSA byla založena v roce 1991 v Červené Vodě. 
Vyrábí pánské a dámské oblečení. Zaměstnává 18 lidí. Jejich výrobky se s úspěchem 
prodávají po celé ČR, chtějí mít prodejnu i v místě výroby. V letošním roce jim byla 
zaregistrována jejich značka.  

 
Z diskuze: 
 
ing. Zima - bude to firemní prodejna? 
pí Roučová - ano, v Červené Vodě je pouze firma, ne obchod. 
ing. Zima - máte své prodejny? 
pí Roučová - ano, ale zboží dodáváme i do jiných obchodů. 
ing. Zima - se ptá, co šijí. 
pí Roučová - úpletovou módu (šaty, halenky, polokošile), úpravy provádí v Intercoloru. 
pí Procházková - připomněla, že propagační materiál firmy ROSA byl součástí přihlášky.  

Paní Roučová členům MZ rozdala propagační letáky.  
 
ing. Zima - podle čeho šijete, máte licenci, své  návrháře? 
pí Roučová - navrhuje modely sama, vychází z potřeb trhu, má registrovanou ochrannou 
známku.  
ing. Zima - máte v plánu prodej rozšířit o doplňkové zboží? 
pí Roučová - ano, ale jen o drobné doplňky k oblečení (např. klobouky). 
ing. Zima - jste s.r.o.? 
pí Roučová - ne, podniká jako fyzická osoba. 
ing. Tóth - jaké budou ceny zboží? 
pí Roučová - dobrý střed, důležitá je kvalita výrobku. 
pí Ettelová - nemáte strach z konkurence? 
pí Roučová - ne, má dost zkušeností z prodeje v Praze, v Brně, její sortiment je odlišný, proto 
z konkurence strach nemá. 
pí Procházková - šijete jen dámskou módu? 
pí Roučová - i pánskou. 
ing. Tóth - jak velké jsou série? 
pí Roučová - 50 ks od dezénu u lepších modelů, tisíc kusů od běžného dezénu. 
ing. Šašek - není nabízený prostor pro toto podnikání malý? 
pí Roučová - ne, mají i menší prodejny. 
 
4. Paní Pavla Válečková, Dolní Morava  

V úvodu přiznává, že nevěděla, že místnost je jen jedna. Jejím podnikatelským záměrem 
bylo vybudování občerstvení spojené s cukrárnou, kde by nabízela hamburgery, koktejly 
apod. Soudí, že v Králíkách chybí místo, kde by mohli lidé strávit dobu, kdy například 
čekají na autobus. Počítá i se studenty z blízkého gymnázia, kterým by mohla nabídnout 
občerstvení. Protože nabízený prostor čítá jen jednu místnost, neměla by přípravnu a 
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musela by od některého druhu občerstvení ustoupit. Dále paní Válečková uvedla, že 
manžel vlastní živnostenské povolení v tomto oboru a že bude mít dostatek financí svůj 
záměr uskutečnit.  

 
Z diskuze: 
 
ing. Zima - vyjádřil lítost nad tím, že se paní Válečková neozvala dříve, když byly nabízeny i 
jiné nebytové prostory. Upozornil, že hygiena nepovolí v tomto objektu výrobu jídla.  Ptá se, 
nechtějí-li si Válečkovi pořídit bydlení kombinované s obchodem.  
pí Válečková - chtěli, ale nesehnali takovou možnost. 
ing. Zima - se ptá, nechtějí-li si postavit vlastní dům. 
pí Válečková - budou o tom uvažovat. 
ing. Zima - nechcete hledat jiné řešení? 
pí Válečková - potřebují místo na náměstí nebo v jeho blízkosti, neví o jiném prostoru.  
ing. Zima - neměla byste zájem o parcelu ve Valdštejnově ulici? 
pí Válečková - měli vyhlédnutou nemovitost v Dlouhé ulici, ale památkář nepovolil zbourání 
stávajícího štítu, trvá na jeho obnově.  
pí Ettelová - nechcete bývalý dům po Rakašových? 
pí Válečková - než renovovat, je lepší zbourat a stavět znovu, ale to nejde, tento objekt je 
chráněnou památkou.  
 
5. Karel Čuma, Dlouhá 301, Králíky  

Pana Čumu, který byl nemocen,  zastupovaly slečna Čumová a paní Čumová. Jejich 
podnikatelský záměr  je stejný jako při minulém výběrovém řízení -  vybudovat obchod s 
potravinářským zbožím, s racionální a diabetickou výživou. Nabízet by chtěli i saláty a 
zákusky. Časem by se jednalo o mléčný bar, případně předzahrádku.  

 
Z diskuze: 
 
ing. Zima - bude stačit jedna místnost, nebudou problémy s hygienou? 
pí Čumová - obchod zařídí podle prostoru a v souladu s požadavky hygieny. Co se týče 
skladování, počítají s okamžitým dovozem zboží. 
 
6. firma REVÚS,  Letohrad 

Pan Hotmar  uvedl pouze stručně, že mají v úmyslu zřídit prodejnu ovoce a zeleniny.  
 
Z diskuze: 
 
pí Ettelová - nevadí konkurenční podnik naproti? 
p. Hotmar- ne, můžou fungovat oba. 
ing. Zima - odkud berou zboží, i od OD Havlíček? 
p. Hotmar - zboží si shání sami po celé republice, někdy využívají i nabídky OD Havlíček.  
ing. Zima - nabízíte plný sortiment? 
p. Hotmar - ano, i další zboží (kompoty apod.). Mohou nabídnout nájem 11.000,-Kč 
měsíčně.  
ing. Zima - upozornil, že výše nájmu není kritériem dnešního výběrového řízení.  
 
 Před vlastním hlasováním se členové  MZ bez účasti uchazečů poradili o způsobu 
hlasování.  
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Ing. Danielová navrhla hlasováním stanovit i další pořadí uchazečů, PhMr. Novák navrhl 
tajné hlasování. 
Ing. Zima upozornil, že toto výběrové řízení je poslední, proto je vhodné, aby byli uchazeči 
srovnáni v pořadí podle počtu získaných hlasů. PhMr. Novák se ptá, je-li nutná pro první 
pořadí nadpoloviční většina. Paní Procházková udává, že stačí prostá většina hlasů.  
Ing. Zima navrhl dva způsoby hlasování: 
1. stanovit na hlasovacím lístku první tři uchazeče s pořadím, 
2. seřadit na hlasovacím lístku všech šest uchazečů.  
 

Všichni členové se shodli na postupu číslo 1. Uchazeči byli pozváni do zasedací 
místnosti a paní Procházková je seznámila se způsobem hlasování. Po krátké diskuzi se 
všichni členové MZ shodli na tajném hlasování se zvážením pořadí takto: 
uchazeč na prvním místě získává tři body, uchazeč na druhém místě dva body, uchazeč na 
třetím místě jeden bod. 

Ing. Toman a hosté  pan Kacálek, pan Juránek a pan Čurda vytvořili komisi, která 
sečetla odevzdané hlasy a ohlásila výsledek hlasování.  
 
1. místo Karel Čuma   - 26 bodů 
2. místo Věra Roučová  -  24 bodů 
3. místo Dana Špinlerová  -  21 bodů 
4. místo OD Havlíček  -  10 bodů 
5. místo firma REVÚS  -   2  body 
6. místo  Pavla Válečková  -   1  bod 
 
 
Usnesení MZ č. 104/97 
Městské zastupitelstvo rozhodlo, aby nájemní smlouva na nebytový prostor v čp. 366 na 
Velkém náměstí byla uzavřena s panem Karlem Čumou, bytem Králíky, Dlouhá 301.  V 
případě, že nájemní smlouva nebude uzavřena s panem Karlem Čumou, bude 
nabídnuta dalšímu uchazeči podle pořadí ve výběrovém řízení.  
 
 Paní Procházková poděkovala všem za účast a popřála vítězům výběrového řízení 
hodně štěstí a úspěchů. 
 

Před dalším bodem hlavního jednání dal starosta možnost panu Čurdovi vznést dotaz 
týkající se koupě domu: 
pan Čurda a paní Špinlerová chtějí koupit nabídnutý  dům,  ve kterém bydlí.  V nabídkovém 
dopise byly uvedeny dvě možné formy koupě domu -  podílové spoluvlastnictví nebo koupě 
jednotlivých bytů. Pan Čurda má obavu z podílového spoluvlastnictví,  protože by v 
budoucnu mohlo dojít například k problémům mezi dědici. Ptá se, je-li šance odkoupit byty 
jednotlivě v druhém kole.  

Ing. Zima upřesnil, že v první fázi se nabízí podílové spoluvlastnictví, protože je 
výhodnější pro obě strany. Práva se přenášejí i na dědice. Co se týče prodeje jednotlivých 
bytů, MZ musí rozhodnout, zda se budou vůbec jednotlivé byty prodávat, nebo ne.  
Pan Čurda poděkoval za vysvětlení. 
 
 
 
 
3.2 Majetkové operace 
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3.2.1 O koupi pozemku p.p.č. 1097/1 v k.ú. Heřmanice u Králík požádal pan Miroslav 

Štaigl.  
Jedná se o pozemek o výměře 1801 m2 okolo stodoly, kterou pan Štaigl rovněž 
kupuje od města. Záměr prodeje byl schválen na říjnovém MZ a byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ č. 105/97 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1097/1 v k.ú. Heřmanice u Králík panu Miroslavu 
Štaiglovi, bytem Králíky, Nové Domovy 591. 
Hlasování: 
13:1:0 
 

3.2.2 O koupi domu čp. 13 se st.p.č. 243 požádal pan Matouš Vetešník.  
MZ schválilo v říjnu letošního roku záměr prodeje a tento byl zveřejněn. 

 
Z diskuze: 
 
PhMr. Novák se ptá,  zda cena 1,-Kč povýšená o všechny náklady spojené s převodem je 
symbolická.  
pí Procházková - ano, je. 
 
Usnesení MZ č. 106/97 
MZ schvaluje prodej domu čp. 13 se st.p.č. 243 v k.ú. Králíky za cenu 1,-Kč povýšenou o 
všechny náklady spojené s převodem panu Matouši Vetešníkovi, bytem Králíky, 
Hluboká 13. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.3 O koupi pozemků p.p.č. 68/1 a p.p.č. 68/5 v ulici Kosmonautů požádal pan René 
Planka, Králíky, Opletalova 360.  
Jedná se o dva plně zainvestované pozemky,  na kterých chce pan Planka 
postavit izolovaný rodinný domek.  

 
Z diskuze: 
PhMr. Novák - se ptá, zda na dvou pozemcích bude stát jeden velký dům. 
pí Procházková - upozornila, že se zatím jedná pouze o záměr prodeje.  
ing. Zima - poznamenal, že ulice Kosmonautů má být pravidelně zastavěná, tedy na jedné 
parcele má stát jeden dům.  Pokud chce někdo stavět jeden dům na více parcelách, měl by si 
vybrat místo jinde.  
pí Procházková - upozornila, že VTSM se k tomuto záměru kladně vyjádřilo.  
p. Čuma - udává, že se jedná o rohovou parcelu do ulice Luční, proto by umístění druhého 
domku bylo problematické. Postavit jeden dům  na těchto dvou parcelách je tedy řešení 
vyhovující.  
 
Usnesení MZ č. 107/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 68/1 a p.p.č. 68/5 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
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3.2.4 O koupi pozemku k výstavbě rodinného domku p.p.č. 71/9 rovněž v ulici Kosmonautů 
požádal pan Miroslav Felgr, Králíky, Dolní 246.  

 
 
Usnesení MZ č. 108/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 71/9 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.5 O koupi pozemků p.p.č. 840/9 a 840/10 v k.ú. Červený Potok požádalo 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice. Jsou to pozemky oddělené z 
naší p.p.č. 840/6, která sousedí se silnicí Červený Potok - Hanušovice.  
Pozemky budou zastavěny přeložkou silnice a mostu na hranici okresu. 

 
Z diskuze: 
 
p. Čuma - uvedl, že akce byla Silnicemi déle plánována. Nešlo ji dříve realizovat kvůli 
nedostatku finančních prostředků, ale v současné době lze akci uskutečnit. 
 
Usnesení MZ č. 109/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků p.p.č. 840/9 a p.p.č. 840/10 v k.ú. Červený Potok.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.2.6 Převod nemovitostí do vlastnictví města  
Na základě naší žádosti ze dne 6. 6. 1995 rozhodl Referát regionálního rozvoje 
Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí o převodu pozemků st.p.č. 141 a st.p.č. 
1053/2 v k.ú. Králíky z vlastnictví ČR do vlastnictví Města Králíky. Jedná se o 
pozemky v blízkosti truhlárny v Hluboké ulici, ke kterým měl právo hospodaření 
Okresní podnik služeb v likvidaci.  

 
Usnesení MZ č. 110/97 
MZ schvaluje převod pozemků st.p.č. 141 a st.p.č. 1053/2 v k.ú. Králíky z vlastnictví ČR 
do vlastnictví Města Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.3 Priority rozpočtu na rok 1998 
Ing. Zima přivítal paní Pecháčkovou a pana Čumu. Paní Pecháčková komentovala 
tabulku se základními čísly rozpočtu pro rok 1998, kterou obdrželi všichni před 
zahájením tohoto bodu programu.  
Ing. Zima přiblížil rozložení financí a upozornil, že běžné výdaje a předpokládané 
příjmy jsou zhruba v rovnováze.  
Pan Čuma seznámil přítomné s většími plánovanými investičními akcemi, které jsou 
zatím všechny započítány do výdajové stránky rozpočtu. Bude třeba vybrat prioritní 
akce. 
V oblasti dopravy jsou potřeba 4 mil. Kč, například na vydláždění Valdštejnovy ulice, 
na velmi nutnou opravu silnic v dolní části města (ulice Tovární, Dolní). 

V oblasti vodního hospodářství je potřeba 650.000,-Kč na propojení vodovodu v Prostřední 
Lipce. V oblasti kanalizace je potřeba 800.000,-Kč - jedná se o napojení septiků domů v 
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majetku města na kanalizaci. V oblasti vzdělání je třeba asi 11 mil. Kč na dostavbu školní 
jídelny v ulici Moravská, dále 1.800.000,-Kč na rekonstrukci ZUŠ a 120.000,-Kč na opravu 
komína gymnázia. V oblasti kultury  je potřeba částka jako podíl města ve výši 250.000,-Kč 
na rekonstrukci aleje, dotaci 800.000,-Kč poskytne Státní fond ŽP.  Dále je  potřeba zajistit 
rekonstrukci objektu v bývalých stavebninách v Dolní Lipce na klubovnu. V oblasti sportu je 
třeba zvážit, zda vůbec zahájit práce na Areálu zdraví. V oblasti bydlení a komunálních 
služeb je potřeba 8.200.000,-Kč na dokončení nástavby na domě čp. 662 (dům by byl 
zateplen, vyměněna okna), z toho na dokončení vlastní nástavby 4.660.000,-Kč. Pro další 
vylepšení hřbitova a tamější budovy je potřeba 1.500.000,-Kč. V oblasti ochrany životního 
prostředí je potřeba 100.000 - 200.000,-Kč, například na  sadové a terénní úpravy. V 
souvislosti s nástavbou na domě čp. 662 je plánována úprava zeleně kolem bytovek. 
Rekultivace a vybudování skládky v Dolních Boříkovicích by vyžadovalo 3.700.000,-Kč.  
 
Z diskuze: 
 
ing. Zima - zdůraznil, že přednost by měly dostat akce rozestavěné a havarijní situace, 
upozornil na možnost získání dotací - tzv. levné peníze.  
ing. Danielová - z předloženého přehledu na první pohled vyplývá, že nebudou žádné volné 
prostředky na uvedené investiční akce, protože částka na ně potřebná se přibližně rovná 
schodku  uvedenému v návrhu.  
PhMr. Novák - upozornil, že město získá peníze prodejem bytů a domů.  
pí Pecháčková - připomněla existenci fondu rezerv, díky němuž se situace mírně zlepší.  
ing. Zima - dodal, že s penězi z prodeje bytů nelze počítat v rozpočtu, neboť se musejí podle 
schválené vyhlášky vracet do zlepšování a výstavby bytů. Je dobré, že provozní výdaje lze 
pokrýt předpokládanými příjmy.  
PhMr. Novák - se ptá,  jaké budou daňové příjmy. 
pí Pecháčková - reagovala, že podle FÚ v Žamberku budou daně z příjmu právnických osob 
jen ve výši 70 % letošního výnosu této daně, očekávají nárůst daně ze závislé činnosti.  
ing. Tóth - se ptá, jaké budou v příštích letech splátky úvěrů. 
pí Pecháčková - uvedla, že stejné jako letos. Dva úvěry budou v průběhu roku 1998 
doplaceny. Město bude splátkami zatíženo asi 8 let.  
PhMr. Novák - uvedl, že některá města zlepšují svoji finanční stránku rozpočtu tím, že 
přijímají peněžní dary od podnikatelů a firem.  
ing. Zima - se domnívá, že to není vhodný způsob, konstatuje, že zadluženost města je 
přiměřená. 
PhMr. Novák  - se ptá, bude-li sestaveno pořadí důležitosti akcí pro město podobným 
způsobem jako loni. 
ing. Zima - souhlasí. Navrhuje svolání mimořádného MZ na konec ledna, případně na 
začátek února, kde by se jednalo  jen o rozpočtu pro rok 1998, s čímž MZ souhlasilo. 
pí Pecháčková - navrhuje, aby  do doby, než bude schválen rozpočet města, bylo schváleno 
rozpočtové provizorium ve výši 1/12 ročního rozpočtu.  
 
Usnesení MZ č. 111/97 
MZ schvaluje na období do schválení nového rozpočtu rozpočtové provizorium ve výši 
1/12 rozpočtu roku 1997 na každý měsíc roku 1998.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.4 Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem 
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S Vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem seznámil ing. Orlita. Vyhláška 
vychází z možnosti dané novým zákonem, který umožňuje městům vydat vyhlášku a 
dává možnost kontrolovat způsob likvidace odpadů občany.  Dále komentoval i 
přílohy vyhlášky. Vzhledem k tomu, že vyhláška bude schvalována až na lednovém 
zasedání, ing. Orlita seznámil pouze  s hlavními zásadami vyhlášky. Pan Knettig 
zdůvodnil kalkulaci úhrady za odvoz a likvidaci odpadu. Ing. Orlita uvedl, že výši 
úhrady schválila v přenesené působnosti MR a činí 312,-Kč/rok na osobu.  
Vzhledem k tomu, že členové MZ neměli k dispozici kompletní Vyhlášku o nakládání 
s komunálním odpadem ani její přílohy před jednáním a obdrželi je až během jednání, 
nebyla k textu vyhlášky otevřena diskuze. 
Vyhláška bude projednána na lednovém MZ. 

 
Ing. Zima upozornil, že zmíněná vyhláška mění systém sběru komunálního odpadu, 

proto o tom bude veřejnost informována dopisy, které obdrží každá domácnost do 22. 12. 
1997. Text  dopisu členové MZ obdrželi, aby měli možnost se k němu vyjádřit.  
 
Z diskuze: 
 
ing. Zima - uvedl, že našim zájmem je, aby se většina občanů přihlásila k placení poplatku 
sipem. 
ing. Danielová - pozastavila se nad částkou v uváděné kalkulaci ceny za likvidaci černých 
skládek. Byl vůbec některý původce černých skládek postižen? 
p.Knettig - viníka nelze snadno prokázat. Pokud byl usvědčen, následuje správní, 
přestupkové nebo trestní řízení.  
ing. Danielová - domnívá se, že by bylo spravedlivější snížit úhradu občanů o částku 
vzniklou sumou potřebnou k likvidaci černých skládek.  
pí Procházková - připomněla, že byly vyměřeny pokuty za černé skládky u Poutního domu a 
panu Klimešovi za nedovolené pálení odpadu u Celnice v Dolní Lipce. Prokázat někomu 
vyvážení odpadu na černou skládku je problematické, úspěšné je snad jen při použití skrytých 
kamer, což využívají větší města.  
ing. Zima - s náklady na likvidaci černých skládek je nutno počítat.  
p. Ryba - se ptá, neplatí-li naši občané za úklid odpadu po Polácích, například u silnice k 
celnici apod.? 
ing. Zima - i to je daň za udržování čistoty ve městě.  
p. Krabec - jaká bude vynutitelnost úhrad od neplatících občanů? 
ing. Zima - reagoval, že je možné zahájit proti nim správní řízení, protože každý musí 
prokázat, jak odpad likviduje. 
pí Procházková - pokud někdo nevrátí vrácenku s označením způsobem platby, bude 
následovat osobní jednání, při kterém bude muset objasnit způsob likvidace svého odpadu.  
ing. Zima - upozornil na nedostatky v předloženém provozním řádu, který je přílohou 
vyhlášky.  
PhMr. Novák - připomněl, že od 1. 1. 1998 bude platit Zákon o léku, podle něhož se budou 
stará léčiva určená k likvidaci odevzdávat v lékárně.  
pí Procházková - navrhla, aby členové MZ připomínky k Vyhlášce o nakládání s 
komunálním odpadem podali písemně, aby mohly být už před příštím zasedáním 
zapracovány. Dále uvedla, že vzhledem k tomu, že občané na vesnicích i ve městě budou 
platit ve stejné výši, je nutné, aby na vesnici i ve městě byly stejné podmínky pro separaci 
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odpadu. Vhodné by bylo zavedení tzv. mobilního sběrného dvora alespoň 1x ročně a změna 
otvírací doby sběrného dvora tak, aby byla alespoň 1x týdně prodloužena provozní doba.  
ing. Zima - uzavřel tento bod jednání. 
 

3.5 Vyhláška o místních poplatcích 
Projednání tohoto bodu řídila paní Procházková. Členové MZ obdrželi kompletní text 
vyhlášky, do které byly zapracovány připomínky z minulého MZ. Při závěrečné 
redakci textu bylo zjištěno ještě několik nejasností, ke kterým by se MZ mělo vyjádřit. 
Paní Procházková navrhuje vyhlášku doplnit: 

 
V článku 2, odst. 8 - Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu MěÚ písemně ohlásit všechny 

psy v domě chované.  
V článku 3, odst. 3 a článku 4, odst. 5 -  povinnost oznámit poskytování ubytovacích služeb. 
V článku 5, odst. 7 -  doplnit výši poplatku za umístění reklamního zařízení, za užívání veřejného 

prostranství k pořádní kulturních a sportovních akcí . 
V článku 5, odst. 9 -  přesně určit akce osvobozené od poplatku za užívání veřejného prostranství. 
V článku 6, odst. 4 - doplnit další akce osvobozené od poplatku ze vstupného 
 
 

Z   diskuze: 
 
PhMr. Novák - navrhl k článku 5, odst. 7 částku 20,-Kč za m2/den při krátkodobém užívání 
reklamní plochy na veřejném prostranství. 
pí Procházková - upozornila na možnost cenově rozlišit reklamu velkoplošnou a 
maloplošnou, i  když  zabírají v půdorysu  stejnou plochu. 
pí Ettelová - 20,-Kč/m2/den pro krátkodobé užívání je podle jejího názoru moc.  
 
 MZ se po krátké diskuzi shodlo na ceně za krátkodobé užívání reklamního zařízení 
na veřejném prostranství mimo tržnici 5,-Kč/m2/den, za dlouhodobé užívání 2,-
Kč/m2/den. 
Hlasování: 
10:4:0 

Poplatek za užívání veřejného prostranství k pořádání kulturních a sportovních 
akcí MZ stanovilo na 1,-Kč/m2/den. 

 
Paní Procházková navrhla, aby likvidace havárií inženýrských sítí do 5 pracovních 

dnů byla zakotvena v článku 5, odst. 9 jako akce nepodléhající poplatku za užívání veřejného 
prostranství. Dále je nutné, aby byly přesně vymezeny akce osvobozené od poplatků ze 
vstupného v článku 6, odst. 4 : navrhuje osvobodit od těchto poplatků divadelní a filmová 
představení, koncerty a sportovní akce a akce, jejichž celý výtěžek je určen na veřejně 
prospěšné akce. S návrhy členové MZ souhlasili.   
 
Usnesení MZ č. 112/97 
MZ schvaluje Vyhlášku č. 1 o místních poplatcích.  
Hlasování: 
14:0:0 
 
 
 

3.6 Vyhláška MR o příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a 
školních družin 
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Pan Dobrohruška seznámil MZ s rozhodnutím MR týkajícím se bodu č. 6 této 
vyhlášky. Sleva z placení příspěvku je poskytnuta tehdy, chybí-li dítě více jak 10 po 
sobě jdoucích pracovních dní v měsíci.  

 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima -  informoval o dnešní schůzce Celní správy ČR a Polska na Horní Lipce, které se 
zúčastnil spolu s paní Procházkovou a ing. Tomanem.  
Diskuze se konala při příležitosti otevření rozšířeného a zrekonstruovaného celního přechodu 
Dolní Lipka. Diskutovalo se zde zejména o problematice celního přechodu v Dolní Lipce a 
povolené tonáže odbavovaných vozidel. Byla učiněna dohoda, že během tohoto týdne připraví 
Celní správa ČR zadání, které zašle MR a přednese na lednovém zasedání MZ, jehož se 
zúčastní pan ředitel Brůha. Dále položil otázku, jak se líbí občanům vánoční výzdoba města.  
PhMr. Novák - vyřídil pochvalu od občanů za výzdobu i za páteční program. 
pí Procházková - požádala přítomné zástupce škol, aby poděkovali všem dětem za jejich 
podíl na výzdobě stromu. Konstatovala, že má pocit, že pracovníci TS tentokrát přistoupili k 
práci s chutí a na výsledku to je vidět. 
ing. Zima - upozornil, že se ještě chystá slavnostní výzdoba radnice. 
pí Procházková - s TS je domluveno, že celé veřejné osvětlení bude svítit přes vánoční 
svátky v noci nonstop.  Seznámila s dopisem z Misty zaslaným paní Miltákovou. Kvůli 
nehrazeným dluhům u Východočeských plynáren byla 8. 12. 1997 přerušena dodávka plynu. 
Zatím se vaří na elektřině ve stížených podmínkách, v jídelně se netopí. Bude-li vaření 
přerušeno, včas to MěÚ oznámí. Paní Procházková věří, že kvůli hostům majícím v Mistě 
sjednaný rekreační pobyt na Vánoce a závěr roku  Mista dluhy u plynáren zaplatí. 
ing. Toman - informoval, že se obrátil na Teslu, zda by neuvařila asi 200 obědů navíc, ale 
Tesla nemá zájem zajišťovat náhradní stravování. Mista slibuje do 20. 2. 1998 dluh zaplatit. 
pí Procházková - připomněla, že by mělo být přijmuto usnesení, které urgoval na minulém 
zasedání MZ ing. Šašek. Jedná se o odstoupení města od záměru na koupi domu čp. 316 (bílý 
dům). 
 
Usnesení MZ č. 113/97 
MZ ustupuje od svého záměru na koupi domu čp. 316, vzhledem k veřejnému zájmu 
doporučuje bezúplatný převod na Policii ČR.  
Hlasování: 
14:0:0 
 
pí Procházková -  doporučila častější výměnu zpráv v informační stanici na Velkém náměstí. 
Požádala členy MZ, aby i oni přispěli zprávami a inspirací pro informační stanici. Zdá se, že 
mnozí občané - děti i dospělí - se zájmem informace sledují. Naším cílem by měla být 
maximální aktuálnost.  
p. Krabec - se ptá, zda v první fázi prodeje bytů se musí koupit celý dům i v Nových 
Domovech.  
ing. Zima - ano, je tomu tak. 
p. Krabec - v Nových Domovech čp. 591 je už prodán byt pana Štaigla. V první fázi nebyli 
nájemníci osloveni, budou osloveni ve druhé fázi? 
ing. Zima - ano, budou. 
p. Krabec - ví z informací občanů, že dochází ke značným rozdílům cen bytů, například jen 
proto, že je v bytě dřevěná přepážka, která změní byt 2+1 na 3+1. 

 11



pí Ettelová - domnívá se, že v tomto případě došlo k chybě ze strany Jimexu, který ocenění 
prováděl od stolu. 
ing. Zima - cena se musí stanovit na místě, kritizuje tento způsob ocenění bytů. 
p. Krabec - podle něj není cena bytů takto spravedlivá, při schvalování vyhlášky si tyto 
možné rozdíly bohužel neuvědomil. 
ing. Zima - je třeba vyzvat Jimex, aby ověřil situaci a stanovil na místě správnou cenu, 
napravil chybu. 
p. Hanák - informoval o tom, že komise životního prostředí zasedala v čističce odpadních 
vod.  Pan Večeř seznámil přítomné s provozem čističky. Pan Hanák se ptá, jestli by nebylo 
možno využít budovy i k jiným účelům, například na byt. 
ing. Zima - budovu nelze využít jako byt, protože není pro tyto účely projektovaná. 
Důležitější je nyní financovat zavedení telefonu. 
p. Langr - tlumočil kritiku občanů, že veřejné WC je často zavřené.  
ing. Toman - se ptá, zda je známo konkrétní datum. 
p. Langr - 8. 12. 1997 v 10.00 hodin, 11. 12. 1997 v 11.00 hodin. 
ing. Zima - WC musí být otevřeno tak, aby to vyhovovalo lidem - turistům i místním.  
p. Langr - upozornil na některé problémy týkající se rekonstrukce kanalizace, napojování 
odpadů soukromých domů na městskou kanalizaci. 
ing. Zima - problémy by mělo řešit VTSM. 
ing. Danielová - dostala informaci, že když se dělala kanalizace, mohly být domy u potoka 
připojeny, ale nebyly. Je třeba zájem hlásit? 
ing. Zima - ano, panu Čumovi. 
ing. Toman - poděkoval komisím za spolupráci a popřál všem za MěÚ krásné Vánoce. 
p. Strnad - pozval přítomné na akce ve vánočním období.: 27. 12. 1997 koncert souboru 
Corale, na obou půlnočních zazpívá králický PROČ ne KVINTET skladby Václava Michny z 
Otradovic.  
ing. Tóth - upozornil na špatné rozhlasové ozvučení středu města.  
ing. Zima - uvedl, že zařízení pro ozvučení by mělo být dodatečně vmontováno do sloupů 
nových lamp.  
 Na závěr ing. Zima popřál všem hezké prožití vánočních svátků a poděkoval MZ za 
to, že je takové, jaké je. Králíky jsou jedním z měst, kde se naštěstí nepolitikaří, což se odráží 
v práci MZ. 
 
zapsala Mgr. Michaela Vacková 
 
 
Ověření zápisu: 
Mgr. Jarmila Berková ..................................... 

p. Dušan Krabec  ..................................... 

 
 
 
 
 
Ing. Anton ZIMA        Ivana PROCHÁZKOVÁ 
    starosta              zástupce starosty 
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