
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 11 
Městského zastupitelstva 

ze dne 17. 11. 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:    p. Juránek, p. Kacálek  
Za MěÚ:   ing. Toman, pí Kubíčková Věra, pí Pecháčková  
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. Hlavní jednání 
3.1 Majetkové operace 
3.2 Vyhláška o místních poplatcích 
3.3 Fond rozvoje bydlení 
      3.3.3 Schválení žádostí o půjčky  na rok 1997. 
      3.3.4 Priority pro rok 1998 
3.4. Náměty k sestavení rozpočtu města na rok 1998 
04. Vstupy poslanců  
 
 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou  p. Beran a ing. Danielová.  
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

S vybranými body MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
 
 Starosta přivítal všechny přítomné. Předložený návrh programu byl všemi členy MZ 
schválen.  
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Majetkové operace 
Ing. Toman seznámil MZ se záměry prodeje, které předkládá vedoucí majetkového 
odboru ing. Fogl.  

 
3.1.1 O koupi pozemku p.p.č. 2072/33 v k.ú. Králíky požádal pan Pavel Brandejs, 

bytem Králíky, Hedečská 103.  
Jedná se o část zahrady o výměře 127 m2, kterou dosud užívala paní Hofmanová.  
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Usnesení MZ č. 98/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/33 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.2 Krajský soud v Hradci Králové potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ústí n. O., 
že Město Králíky je vlastníkem nemovitostí čp. 189, st.p.č. 222 a p.p.č. 1085/3 v 
k.ú. Dolní Boříkovice. Jedná se o bývalou mateřskou školu v Boříkovicích, o 
kterou jsme vedli od roku 1993 soudní spor s paní Kopeckou a panem Vackem.  
Starosta stručně připomenul vývoj této kauzy, jejíž vyřešení trvalo dlouho.  

 
Usnesení MZ č. 99/97 
MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 189 se st.p.č. 222 a pozemku p.p.č. 1085/3 v k.ú. 
Dolní Boříkovice. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.3  O pronájem, případně koupi domu čp. 119 se st.p.č. 162 a zahrady p.p.č. 403/2 v 
k.ú. Dolní Hedeč požádal pan Vojtěch Kondáš, bytem Králíky, Dolní Hedeč 17.  
Jedná se o obchod na Dolní Hedeči. Městská rada rozhodla předložit návrh MZ 
ke schválení záměru prodeje.  

 
Starosta otevřel k tomuto bodu diskusi. 

 
Z diskuse: 
ing. Toman - připomněl, že paní Kučerová sice přestala na Hedeči prodávat, ale nadále v 
domě bydlí. Soud dal souhlas k výpovědi z bytu, ale je třeba poskytnout náhradní byt.  
ing. Zima - pan Kondáš svou žádost spojil s tím, že by v domě případně také prodával. Pan 
Kondáš je toho názoru, že je  pro něj lepší investovat do koupě tohoto domu než opravovat 
ten, ve kterém dosud bydlí. 
ing. Toman - upozorňuje, že jsme dostali od Okresního úřadu dotaci na odkoupení prodejny 
od Konzumu a ve smlouvě je, že do 5 let nesmíme dům prodat. Prodáme-li ho, budeme muset 
vrátit dotaci.  
pí Kubíčková - pan Kondáš si asi plně neuvědomuje ,co podnikání vyžaduje.  
PhMr. Novák - je pro to, aby se dům nyní neprodával, ale až tehdy, kdy skončí lhůta, po 
kterou by se neměl dům podle smlouvy s Okresním úřadem prodat.  
p. Krabec - je pro zveřejnění záměru prodeje. 
pí Kubíčková - na Hedeči vlastní město dvě nemovitosti a bylo by tedy možné obchod 
umístit do budovy staré školy, což považuje za lepší řešení.  
ing. Zima - když záměr zveřejníme, zareagují možná i další zájemci.  
pí Pecháčková - uvedla, že ve smlouvě s Okresním úřadem je také podmínka zachování 
prodeje potravin po dobu pěti let. 
ing. Šašek - když záměr zveřejníme, zjistíme tržní hodnotu domu.  
PhMr. Novák - našim zájmem by mělo být, aby budova dál sloužila obchodu.  
pí Ettelová - nevidí důvod, proč záměr nezveřejnit. Definitivně o tom budeme rozhodovat až 
za měsíc a to už budeme vědět, jaký je zájem.  
 
 
Usnesení MZ č.100/97  
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MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 119, st.p.č. 162 a p.p.č. 403/2 v k.ú. Dolní Hedeč.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.4 Ing. Zima informoval MZ, že se průběžně snažíme získat z různých zdrojů státní 
dotace na odstraňování škod po povodních. Například Státní fond ŽP hradí 
nákup schválených typů vysoušečů vlhkého zdiva. Podařilo se nám takto získat 
90.000,-Kč na tři vysoušeče. K podpisu smlouvy je třeba  projednat přijetí 
dotace v MZ a přijmout usnesení. 

 
Usnesení MZ č. 101/97 
MZ projednalo a schválilo podpis smlouvy se SFŽP o poskytnutí dotace na nákup 
vysoušečů ve výši 90.000,-Kč. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

Starosta dále informoval, že jsme už získali také bezmála půl milionu korun na 
vybudování nového zdroje pitné vody v Prostřední Lipce. Potěšitelná zpráva je, že 
Hydrogeologická společnost dnes udělala vrt v Prostřední Lipce a bylo zjištěno, že kvalita 
vody je neméně tak dobrá jako v Králíkách.  
 

3.2 Vyhláška MZ o místních poplatcích 
 

Paní Procházková konstatovala, že členové MZ i MR obdrželi návrh novely vyhlášky 
v minulém týdnu a vzhledem k významu této vyhlášky se dnes bude MZ věnovat jen 
jejím základním principům a stanovení cen. Předkladatelé  poté připraví kompletní 
znění vyhlášky a na prosincovém MZ bude znovu na programu jednání. 
Členové MZ zahájili diskusi k jednotlivým druhům místních poplatků. 

 
Z diskuse: 
Poplatek ze psů 
pí Procházková - navrhuje sjednotit sazby za druhého a dalšího psa tak,aby byly o 50 % 
vyšší než za prvního ,a vypustit pak tabulku. 
pí Pecháčková - tabulku naopak doporučuje, protože někteří majitelé psů by si částku bez 
tabulky těžko vyčetli. 
p. Krabec - lze vždy prokázat, že se jedná o psa staršího šesti měsíců? 
pí Pecháčková - každý majitel psa podepisuje evidenční kartu, kde přiznává stáří psa.  
pí Ettelová - časté jsou dotazy důchodců - manželů, jaký poplatek ze psa se na ně vztahuje, 
když jeden z manželů je pracující a druhý důchodce.  
ing. Tóth - majitelem psa je vždy jen jedna osoba.  
Mgr. Berková - navrhuje vypustit z textu druhého řádku tabulky „ostraha objektu“  
PhMr. Novák - domnívá se, že bychom už mohli tento první typ poplatků schválit bez 
dalších připomínek.  
pí Procházková - navrhuje, aby tak jako je u všech poplatků ze psů  rozlišen vlastník v 
Králíkách a integrovaných obcích, bylo tomu tak i v kategorii důchodců. Místo 200,-Kč za 
prvního psa v integrované obci navrhuje 100,-Kč, u dalšího psa místo 300,-Kč částku 150,-
Kč. 
Připomíná, aby bylo do vyhlášky zapracováno jednoznačně ustanovení, že evidenční známku 
musí nosit i psi, jejichž majitel je od poplatku osvobozen.  
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ing. Zima - dal hlasovat o pozměňovacích návrzích: 
návrh Mgr. Berková - hlasování 14:0:0 
návrh pí Procházkové - hlasování 14:0:0 
 
Poplatek za rekreační pobyt 

Ing. Zima uvedl, že z řad úředníků MěÚ vzešel návrh, aby byl tento poplatek zrušen. 
MR tento návrh zamítla, protože je toho názoru, že město musí vybírat všechny poplatky, na 
které má právo.  
ing. Toman - oponoval, že vzhledem k nízkým ziskům není příliš efektivní poplatek vybírat.  
ing. Zima - skutečnost je taková, že ubytovatelé dost často podvádějí. Například mnoho  
ubytovaných je vedeno jako osoby na služebních cestách, které poplatky neplatí. Další 
chybou je, že se řádně nevedou údaje o ubytovaných.  
ing. Tóth - lze také určit paušální poplatek a vyhnout se tak dohadům a podvodům. 
ing. Toman - snahou by mělo být maximální zjednodušení evidence a vybírání poplatků.  
p. Langr - z vlastní zkušeností ví, že v Červené Vodě vybírají poplatek 10,-Kč , musí do 
knihy ubytovaných napsat důvod pobytu a ubytovaný se vlastnoručně podepíše. Evidenci by 
měli vést jedině v knize úředně uvěřené.  
pí Ettelová - navrhuje výši poplatku za den na 10,-Kč, protože rostou i náklady města spojené 
s údržbou, zajišťováním čistoty - proto je nutné i tyto poplatky zvyšovat.  
 
Hlasování o navrhované výši poplatku: 
13:1:0 
 
Poplatek z ubytovací kapacity 

Rovněž tento poplatek úředníci MěÚ navrhovali zrušit, MR ale nesouhlasila ze 
stejného důvodu jako u poplatku z rekreačního pobytu. Poplatek zůstává 2,-Kč/den a využité 
lůžko, což je maximální výše, kterou připouští zákon o místních poplatcích.  
 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 
ing. Zima - domnívá se, že vyjmenovávání všech prostranství je nadbytečné, protože při 
jakékoli změně se stane vyhláška neaktuální. Považuje za dostačující přesnou definici 
veřejného prostranství. 
pí Kubíčková - namítá, že plochy je třeba upřesnit, přesně specifikovat, protože  například 
při odvoláních, která řeší Okresní úřad,  je nepřesně vymezené veřejné prostranství důvodem 
pro zrušení rozhodnutí a město prohraje.  
pí Procházková - navrhuje na mapě vyznačit všechna veřejná prostranství - pro přehlednost 
kromě ulic a chodníků, které jsou rovněž veřejným prostranstvím. 
PhMr. Novák - navrhuje ponechat původní znění a uvedená prostranství uvést jako příklady.  
ing. Zima - přiklání se k tomu, aby ve vyhlášce byla přesná definice a veřejná prostranství 
byla vyznačena do mapy. 
 
Starosta dal hlasovat o třech navržených variantách: 
1. ponechat text podle původního návrhu 
    hlasování: 0:0:14 
 
2. návrh paní Procházkové  
    hlasování 13:0:1 
 
3. návrh PhMr. Nováka 
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    hlasování: 1:0:13 
 
Členové MZ dlouho a zodpovědně diskutovali o výši poplatků za užívání veřejného 
prostranství.  
 
Z diskuze: 
p. Krabec - žádá objasnění, v jakých případech se platí sazba denní a kdy měsíční. 
pí Kubíčková - doporučuje rozlišit tržiště se stále umístěnými stánky  a ostatní stánky 
umístěné krátkodobě.  
 
 Ing. Zima při té příležitosti informoval, že vedoucí správního odboru pan Dobrohruška 
připravuje přestěhování tržiště z Dlouhé ulice na plochu parkoviště u Reichlových. Město má 
nyní možnost vydat i tržní řád. Podle jeho názoru je třeba odlišit pro tržiště dvě sazby - 
krátkodobou a dlouhodobou a mimo tržiště, kde by byla uplatňována pouze krátkodobá sazba.  
 
 Vzhledem k tomu, že jednání MZ byli přítomni občané z Dolní Lipky, kteří byli vázáni odjezdem 
vlaku,  přerušil starosta diskusi k vyhlášce a dal občanům možnost položit otázky.  
 
p. Juránek - vznesl dotaz,  jak pokračuje záležitost s odkoupením finského domku v 
bývalých stavebninách v Dolní Lipce?  
ing. Zima - s Konzumem jednal asi před měsícem, odhad ceny objektu je hotov, projekt na 
přestavbu zajišťuje pan Čuma a představenstvo Konzumu má v nejbližší době prodej schválit.  
p. Juránek - při navážení materiálu na stavbu rozšiřování celnice v Dolní Lipce byl značně 
poškozen asi 1,5 km cesty natolik, že je pro osobní auta již nesjízdná. Firma Agrostav 
provádějící rekonstrukci přechodu svou činností cestu zničila.  
ing. Zima - je na této firmě třeba vyžadovat opravu cesty.  
p. Kacálek - kritizuje, že v úseku od Šverákových nesvítí ani jedno světlo veřejného 
osvětlení.  
ing. Zima - je třeba toto zaurgovat u TS. 
 
 Poté pokračovala přerušená diskuse o vyhlášce.  
ing. Zima - navrhuje do vyhlášky nově zařadit  prodejní místo trvale umístěné (například 
trafika), přičemž trvalost navrhuje jako dobu více než 6  měsíců. Připomněl, že u stánků na 
nové tržnici se bude jednat o jiný druh úhrady - za pronájem stánku v majetku města bude 
sjednáno smluvní nájemné.  
 
MZ se shodlo na těchto cenách: 
na tržišti:  
poplatek za krátkodobě umístěné prodejní místo -  tj. do 15 dnů včetně    -  20,-Kč/m2/den 
poplatek za dlouhodobě umístěné prodejní místo -  tj.       16 dní a více  -    2,-Kč/m2/den 
mimo tržiště 
poplatek za krátkodobě umístěné prodejní místo                                        -   20,-Kč/m2/den 
poplatek za dlouhodobé užívání veřejného prostranství      -      2,-Kč/m2/den
 (toto nesmí být v centrální zóně města, která je vyhláškou přesně vymezená)    
  
poplatek za reklamní zařízení - je třeba zajistit přesný výklad zákona k tomuto druhu poplatku  
 
poplatek za lunapark,  cirkus          -    1,-
Kč/m2/den 
poplatek za skládku stavebního materiálu a zařízení 
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 (lešení, míchačka, apod.), při stavebních a zemních prací (vyjma vlastních výkopů)                           -    1,-Kč/m2/den  
ostatní skládky                                            -    5,-Kč/m2/den 
 
poplatek ze vstupného  
Členové MZ  se rozhodli nevyužít návrhu na nový způsob výpočtu poplatku. Výpočet výše 
poplatku bude podle dosud platné tabulky - tj.podle výše celkem vybraného vstupného: 
 
částka vybraná ze vstupného     výše poplatku v % 
do 500,- Kč       O 
od 501,- Kč do 2000,-Kč     10 
od 2001,-Kč do 4000,-Kč     15 
od 4001,-Kč a více      20 
 
pí Procházková - považuje za důležité prověřit, zda je možné sloučit vstupné např. s 
konzumačním lístkem  jako to   dělají   např. v diskoklubu Šnek. Je třeba rovněž přesně 
specifikovat, kteří pořadatelé budou osvobozeni od poplatků.  
 

3.3 Fond rozvoje bydlení 
3.3.1 Schválení žádostí o půjčky na rok 1997 
 
Paní Procházková informovala o tom, že odezva zájemců o půjčku z účelového fondu 

na opravy bytů poškozených povodněmi byla minimální, i když pracovníci VTSM osobně 
navštívili všechny poškozené v integrovaných obcí a o možnostech půjčky je informovali. 
Občané z Králík byli informováni o této možnosti na úřední desce a v Králicku. Komise 
schválená na minulém zasedání MZ předkládá jediný návrh na poskytnutí půjčky: 
Město Králíky jako vlastník domu čp. 188 v Dolních Boříkovicích žádá o půjčku 50.000,-Kč 
na provedení nových omítek poškozených v prostorách domu.  
 
Usnesení MZ č.102/97 
MZ souhlasí, aby Městu Králíky byla poskytnuta půjčka 50.000,-Kč z účelového fondu 
schváleného vyhláškou MZ č. 13 na opravy bytového fondu poškozeného záplavami. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.3.4 Priority pro rok 1998 
Podle platné vyhlášky MZ  č. 7  o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu 

rozvoje bydlení na území města Králíky“ - článek 4, odst. 10 může MZ pro příští rok stanovit 
priority v souladu se záměry rozvoje města, tzn. stanovit, které druhy půjček budou 
preferovány při rozhodování komise. 
 Stanovené druhy půjček budou pak součástí Podmínek výběrového řízení pro 
poskytování půjček z FRB na rok 1998, o kterých rozhodne MR 24. listopadu. Městská rada 
se už touto otázkou zabývala a navrhuje MZ jako prioritní pro rok 1998 následující tituly 
půjček: 

1. připojení na městskou kanalizaci v Králíkách 
2. zřízení plynového nebo elektrického vytápění ve stávajícím domě 
3. obnova fasády včetně klempířských konstrukcí  u domu  staršího 10 let  
4. zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let (půjčky č. 3 a 4 nelze kumulovat) 

 
Usnesení MZ č. 103/97 
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MZ schvaluje podle vyhlášky MZ  č. 7   pro použití Fondu rozvoje bydlení v roce 1998 
jako prioritní tyto tituly půjček: 

1. připojení na městskou kanalizaci v Králíkách 
2. zřízení plynového nebo elektrického vytápění ve stávajícím domě 
3. obnova fasády včetně klempířských konstrukcí u domu staršího 10 let  
4. zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let  
   (půjčky č. 3 a 4 nelze kumulovat) 

Hlasování: 
13:0:0 
(pan  Hanák byl při hlasování k oběma usnesením mimo zasedací místnost) 
 

3.4 Náměty k sestavení rozpočtu města na rok 1998 
Starosta vzhledem k tomu, že bylo již 21.30 hod.,  poprosil o stručnost při 
projednávání dalšího bodu programu.  

 
Z diskuze: 
PhMr. Novák -  v rozpočtu by se měly naplánovat finanční prostředky na nástavbu na dalším 
paneláku a přestavbu internátu. 
ing. Zima - je třeba rozhodnout podle naléhavosti a podle toho na které akce je možno získat 
tzv. levné peníze. Žádost na státní dotaci má město řádně podanou. 
Mgr. Berková - přála by si, aby se mohla dostavět školní jídelna, slíbili jsme to  lidem.  
ing. Zima - náklady na tuto akci jsou daleko větší než byl původní rozpočet, je potřeba ještě 
asi 8 mil. Kč. I když bylo slíbeno, musíme vycházet z reality. Domnívá se, že i tak se nám 
podařilo získat hodně peněz na významné investiční akce ve městě.  
PhMr. Novák - pohyb dětí u školy na Moravské ulici je velmi nebezpečný, do budoucna by 
se měla plánovat výstavba nadchodu nebo podchodu.  
ing. Zima - MZ po příštích volbách by si mohlo vzít za své tento problém vyřešit.  
Mgr. Berková - připomíná nutnost řešit havarijní stav v budově ZUŠ. I v ZŠ ulici 5. května 
je třeba investovat do nejnutnějších oprav střechy. Odborníci považují za vhodné zbourat 
nadbytečné komíny,  kolem nichž zatéká. 
ing. Zima - na jedné straně má radost, že paní Berková uplatňuje požadavky, což je důkazem, 
že stará, ale musíme se v MZ rozhodnout o pořadí důležitosti akce.  
PhMr. Novák - je si vědom, že na rozdělení v příštím roce bude hodně málo, ale ohlédne-li 
se za tím, co se všechno v Králíkách v posledních letech vybudovalo, má dobrý pocit.  
ing. Zima - zadluženost města je malá, nejsme předlužení. 
p. Strnad - referátu kultury Okresního úřadu jsme předložili přehled požadavků na opravy 
kostela, ale bude záležet na tom, jak vysoké státní dotace okres na památky obdrží. Prosí, aby 
na příští rok byla plánovaná částka na opravy hřbitova alespoň 1,5 mil. Kč, ale zároveň žádá, 
aby to byla částka skutečná - nejen uvedená v rozpočtu. Moc se za tuto akci přimlouvá. 
ing. Zima - je přesvědčen, že i letos bylo do oprav hřbitova investováno dost finančních 
prostředků. Loňský seznam akcí, který jsme v MZ odsouhlasili,  zůstává pro něj důležitým 
vodítkem i při přípravě letošního rozpočtu.  
p. Ryba - přimlouvá se, aby v rozpočtu bylo pamatováno na opravy ulic rozbitých při 
výstavbě kanalizace, protože mnohé z nich byly skutečně značně poškozeny.  
ing. Zima - v rozpočtu na kanalizaci je vždy i částka na opravy povrchů cest, skutečně v 
hrozném stavu je například Dolní ulice.  
PhMr. Novák - přimlouvá se za osvětlení historických památek města, i když si uvědomuje, 
že na to peníze asi nezbudou. 
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ing. Zima - město mění svou tvář, jde do krásy. Na náměstí tento týden přibyly například 
hezké lavičky, odpadkové koše. Znovu připomíná, že peníze na opravy náměstí a rekonstrukci 
radnice nebylo možno použít na žádnou jinou akci, protože bylo přísně kontrolováno jejich 
účelné použití.  
 
 Někteří poslanci předali náměty na sestavení rozpočtu roku 1998 písemně.  
Mgr. Berková - myslet by se mělo i na autobusové nádraží, které je v dezolátním stavu, lidé 
se nemají kam schovat.  
ing. Zima - lavičky tam budou přemístěny z Velkého náměstí již tento týden. Návrh na 
rekonstrukci autobusového nádraží je hotov, ale je to značně finančně náročná akce.  
 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima - informoval, že město by mělo v roce 1998 uhradit poplatek 25.000,-Kč na 
příplatek do Sdružení Orlice (tj. 5,-Kč na obyvatele) na provoz turistického informačního 
systému. V zrekonstruovaném Městském muzeu bude zřízeno informační středisko, které 
tento systém bude využívat. Sdružení Orlice vyrobilo rozsáhlý materiál o dějinách a 
současnosti měst a obcí Sdružení Orlice a je k  dispozici na MěÚ. Poplatek 25.000,-Kč je za 
zajištění přístupu ke všem informacím v systému.  
MZ souhlasí s tím, aby částka na zavedení turistického informačního systému ve výši 
25.000,-Kč byla zařazena do rozpočtu na rok 1998. 
ing. Zima - informoval, že od pondělí 24. 11. bude v provozu digitální ústředna, rozsáhlá a 
náročná akce digitalizace telefonní sítě v Králíkách je ukončena. Stará ústředna v budově 
České spořitelny na Velkém náměstí se ruší a Česká spořitelna bude moci zahájit rozsáhlou 
rekonstrukci tak, aby většina služeb pro veřejnost byla poskytována v přízemí budovy.  
pí Procházková - proto, aby se mohla plně věnovat jednání MZ,  žádá, aby byla zajištěna 
náhrada - zapisovatelka, která pořizuje zápis z jednání. 
pí Ettelová - mluvilo se již několikrát, ale  bez výsledku. Obrací se na pana tajemníka, by 
náhradu zajistil, protože tato situace je nadále neúnosná. 
Zajistit,  aby se zástupce starosty mohl plně zúčastňovat jednání MZ, což při psaní zápisu 
nelze. 
pí Ettelová - řada občanů se na ni obrací a tlumočí názor, že je pro ně nepřijatelné, aby 
Králíky patřily pod vyšší územní celek Pardubice. Dá se na tom něco změnit? 
ing. Zima - ústavní zákon platí a nelze ho už změnit. Sdělil, že on hlasoval proti zákonu jako 
celku, protože se domnívá, že je to špatné řešení. Je toho názoru, že kdyby stát lépe vyřešil 
práci okresních  úřadů, práci zracionalizoval, zrušil dekoncentráty,  bylo by to lepší řešení. 
Všechny politické strany ovšem prohlásily, že vyšší územní celky jsou potřebné.  
Mgr. Berková - má opět připomínky k dopravní obslužnosti, pozdní příchody dětí do první 
vyučovací hodiny jsou velmi nepříjemné.  
pí Procházková - jednáme  s dopravci, ale výsledek je zatím téměř nulový.  
Mgr. Berková - informovala o humanitární sbírce šatstva, která proběhla minulý týden a 
zúčastnilo se jí mnoho občanů. Chce poděkovat za obětavou práci při organizaci sbírky 
zejména  paní Čumové, Hlavové a Holubcové. 
p. Krabec - lidé poukazují na stálé častější volné pobíhání psů, bohužel stále častěji běhají i 
psi velkých ras. 
ing. Zima - tento stav trvá již dlouho,  upřímně řečeno nevíme si zatím rady.  
p. Beran - informoval o tom, že dopravní komise posoudila rámcový návrh jízdního řádu ČD 
pro příští grafikon a nesouhlasila se žádným návrhem na omezení dopravy. Redukci považuje 
za diskriminaci lidí z tohoto koutu, kterým je tak znemožňováno cestování a zejména 
dojíždějí do práce. Dráha by měla hledat rezervy například při vybírání jízdného. Nemůžou 
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být všechny spoje výdělečné, ale řada z nich zcela určitě výdělečná je. Domnívá se, že se 
náklady zaplatí.  
ing.Zima - pro informaci uvedl konkrétní číslo: na jednotku nákladů 1,-Kč se vybere 0,19 Kč, 
tak hodně je provoz ztrátový. 
p. Beran - často by se dalo ušetřit jinde, například zrušením nevyužívaného mezinárodního 
rychlíku z Polska, ve kterém jezdí minimum  cestujících. Komise rovněž připomínkovala 
pozdní příjezd školních spojů. 
ing. Šašek - vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, je třeba řešit budovu Statku - „bílý 
dům“. MZ by se mělo připravit na rozhodnutí. Pokud by město, které je zatím schváleno jako 
nabyvatel budovy,  budovu nechtělo koupit, je nutno projednat odstoupení od smlouvy a 
doporučit revokaci privatizačního projektu, tj. vrátit zpět a doporučit, aby budova bezúplatně 
přešla na Ministerstvo vnitra. Policie by měla být v tomto směru aktivní. 
p. Hanák- informoval o zasedání komise životního prostředí. Ing. Orlita dostal za úkol jednat 
s VaKem v záležitosti stížností na přechlorovanou vodu.  
 - Členové komise poukazovali na nepořádek kolem  nádob na separovaný sběr, zejména na 
plasty je nádob nedostatek, lidé pak  odpad neukázněně odkládají vedle popelnic.  
-Konstatoval, že zjistili, že přes již několikrát diskutované hřišťátko se bude kopat kanalizace, 
takže je rád, že se dosud úpravy neprovedly.  
- Ulici kolem Pivovaru je třeba umývat aspoň občas, protože nákladní auta roznášejí velké 
množství nepořádku ze stavby. 
- Lidé z bytovky, na které se staví nástavba, považují přiznanou slevu na nájemném za malou, 
žádají větší slevu, protože byty jsou v hrozném stavu. 
ing. Zima - byty budou vymalovány a opraveny na naše náklady, což se lidem předem 
oznámilo.  
ing. Danielová - ze zkušenosti své dcery, která studuje vysokou školu dopravní,  uvedla, že  v 
loňském  roce dělali studenti průzkum frekvence cestujících. Údaje, které získali se vůbec 
neshodovaly s údaji, které uvádějí například náčelníci ČD ve svých hlášeních. Domnívá se, že 
z takto zkreslených údajů se pak vychází i při redukování spojů.  
 
zapsala Ivana Procházková 
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ing. Anton Zima      Ivana Procházková 
starosta       zástupce starosty 
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