
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 10 
Městského zastupitelstva 

ze dne 20. 10. 1997 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, p. Krabec, ing. 

Barták, p. Strnad, p. Ryba, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. 
Hanák, p. Langr,  

Omluven: p. Beran, PhMr. Novák 
Hosté:  pí Skalická, pí Cacková, p. Havlík  
Za MěÚ:   ing. Toman, pí Pecháčková,  
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. Hlavní jednání 

3.1 Výběrové řízení - pronájem nebytového prostoru v čp. 366 na Velkém náměstí. 
3.2 Majetkové operace. 
3.3 Vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu 

poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného 
pro obce postižené záplavami. 

3.4  Žádost paní Heleny Šaškové o prodloužení termínu čerpání půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení. 

3.5 Zpráva o hospodaření města a plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí roku 
1997. 

3.6 Schválení auditu hospodaření města za rok 1996 
3.7 Náměty poslanců k tvorbě rozpočtu města pro rok 1998 

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

Ověření provedou p. Ryba a ing. Tóth.  
 
Ing. Zima přivítal všechny přítomné a navrhl zařadit do programu MZ dva další body: 
Žádost paní Heleny Šaškové o prodloužení termínu čerpání půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení a Schválení auditu hospodaření města za rok 1996. Všichni přítomní s jeho 
návrhem souhlasili.  
Před vlastním jednáním  MZ přítomní občané paní Cacková a pan Havlík požádali o 
urychlení opravy břehu potoka, který byl poškozen v době záplav natolik, že je obnaženo 
vodovodní potrubí a s příchodem mrazů hrozí jeho poškození a zamrznutí. Starosta 
přislíbil, že pracovníci MěÚ opravu rychle zajistí.  

 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

S vybranými body MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
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03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
3.1 Výběrové řízení - pronájem nebytového prostoru v čp. 366 na Velkém náměstí 

  
V úvodu podal starosta informaci, že po stanoveném termínu podala přihlášku do 
výběrového řízení ještě paní Chuyen Petrová z Králík. Aby řádně přihlášeni uchazeči 
nemohli mít pocit nespravedlnosti, nechal členy MZ hlasovat o tom, zda MZ zamítá 
účast paní Petrové ve výběrovém řízení.  
Hlasování: 
13:0:0 

 
 Ing. Zima přivítal přítomné uchazeče - ing. Bucháčka, manžele Čumovy a 
Dušana Krabce a seznámil je, jakým způsobem bude MZ při výběrovém řízení 
postupovat. Zájemci o nebytový prostor dostali poslední příležitost získat ještě 
informace, objasnit  případné nejasnosti. Zájemci o nebytový prostor si vylosují 
pořadí,  v jakém předstoupí před MZ,  a v zasedací místnosti potom zůstane vždy jen 
jeden uchazeč, ostatní počkají mimo.  Čtvrtý uchazeč - pan Kubizňák nebyl 
přítomen, ačkoliv byl řádně přihlášen i pozván. MZ rozhodlo, že pokud se pan 
Kubizňák dostaví později, bude zařazen do soutěže s pořadovým číslem 4. Pokud se 
nedostaví, bude vyřazen z výběrového řízení. Pan Kubizňák se dostavil krátce poté, 
získal tytéž informace jako konkurenti ve výběrovém řízení. 

 
1. Karel Čuma, Dlouhá 301, Králíky 
Ing. Zima seznámil poslance s textem jeho obsáhlé žádosti. Vybíráme z ní 
nejdůležitější informace: 
„... podnikatelským záměrem je zachovat stávající sortiment potravinářského zboží, 
který by byl perspektivně rozšířen o program racionální výživy. S podstatnou 
změnou či rozšířením sortimentu zboží zatím neuvažuji, neboť vycházím ze 
skutečnosti, že je ve výstavbě samoobsluha pana Falty v ulici Valdštejnově a bude 
zahájena výstavba velkoprodejny u benzinového čerpadla. Ve své činnosti se spíše 
zaměřím na vyplnění mezer v sortimentu a cenách obou prodejen.“ 
Starosta vyzval přítomné k diskuzi. 

 
Z diskuze: 
p. Čuma - chtěl by rozšířit prodej racionální výživy a potravin pro diabetiky, který je v 
Králíkách na slabé úrovni. Zvažuje i možnost zřízení předzahrádky, kde by podávali 
například zeleninové saláty, limonádu, kávu apod.  
ing. Zima - nápad s rozšířením prodeje potravin pro diabetiky se mu líbí, ale upozorňuje, že 
předzahrádka vyžaduje jisté hygienické podmínky.  
p. Čuma - jsou si toho vědomi, předzahrádku by samozřejmě realizovali až po konzultacích s 
městem.  
ing. Tóth - ví o tom, že Konzum počítá s prodejem racionální výživy v prodejně na 
křižovatce? 
p. Čuma - je mu to známo.  
Mgr. Berková - počítají, že budou i nadále na prodejně zaměstnány dvě prodavačky, není to 
mnoho? 
p. Čuma - dvě prodavačky se s plánovaným obratem uživí, otevírací dobu by chtěli mít od 7 
do 18 hodin. 
pí Čumová - uvažovali například i o dodávání svačin do škol.  
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2. Dušan Krabec, Nové Domovy 595, Králíky 
Pan Krabec uvedl, že delší dobu má v plánu realizaci  informačního centra se zaměřením 
na aktivnější vyhledávání zájemců o náš region z řad našich i zahraničních návštěvníků. 
K této základní  náplni by chtěl připojit prodej knih, který není podle jeho soudu v 
Králíkách na dobré úrovni,  a prodej hudebních nosičů (CD, magnetofonové kazety aj.), 
jejichž prodej v Králíkách chybí úplně. Je si vědom, že rozjezd takového druhu podnikání 
je finančně náročný.  

 
Z diskuze: 
pí Ettelová - jakým způsobem zajistí provoz, bude mít obvyklou otevírací  dobu? 
p. Krabec  - počítá s tím, že na dopoledne zaměstná důchodce, odpoledne nastoupí on sám.  
ing. Zima - nenarazí na zákaz podnikání  učitelů? 
p. Krabec - zákaz podnikání učitelů neexistuje.  
ing. Tóth - nezkoušel se kontaktovat s paní Hollyovou, zda by nemohl převzít pronájem 
prodejny až ona s podnikáním  skončí? 
pí Ettelová - má informaci, že paní Hollyová zatím končit nechce.  
p. Ryba - pokud ví, majitel chce tento dům prodat.  
p. Langr - prodával by i notový materiál? Jeho dcera často vozí noty pro ZUŠ až z Pardubic.  
p. Krabec - počítá i s prodejem hudebnin. 
p. Zima - domnívá se, že typ informačního střediska, o jakém pan Krabec hovořil, nebytový 
prostor neuživí. Informační střediska budou také v podatelně radnice a v muzeu. Jemu se na 
prvním místě proto jeví prodej knih, dobrá prodejna knih ve městě chybí.  
 

3. OD Havlíček s.r.o  velkoobchod ovoce - zelenina, Bělisko 1227 - 8, Ústí nad Orlicí 
Za tuto společnost byl přítomen její výkonný ředitel ing. Vítězslav Bucháček, který 
uvedl, že jejich firma by prodejnu upravila na firemní prodejnu ovoce, zeleniny a 
doplňkového sortimentu (sterilovaná zelenina, nápoje).  Firma se zabývá velkoobchodem 
s ovocem a zeleninou a ambulantním rozvozem po celém Východočeském kraji. Jejich 
hlavním cílem je, aby se zákazník dostal ke kvalitnímu a cenově přijatelnému zboží a 
rozšíření odbytišť. Jsou ve výhodě proti velkému počtu obchodů, kde neumějí ovoce a 
zeleninu skladovat, jsou dobře vybaveni pro skladování zboží,  mají klimatizované 
sklady, tlakové dozrávárny banánů.  

 
Z diskuze: 
pí Ettelová - nevadí jim, že tady jsou už dvě prodejny ovoce a zeleniny? 
ing. Bucháček -  za konkurenci považuje jen pana Zezulku. 
p. Langr - pan Bucháček uvádí, že chtějí rozšířit odbytiště, ale u něj v prodejně se například 
rok a půl z jejich firmy nikdo nezastavil, ze zkušenosti ví, že cenově nejsou nejlevnější. 
ing. Bucháček - řidič má volnost při výběru prodejen i při tvorbě cen v určitém rozmezí.  
pí Procházková - koho by zaměstnal? 
ing. Bucháček - z obchodního hlediska je vždy lepší zaměstnat místní.  
ing. Tóth - je jejich zákazníkem i Konzum? 
ing. Bucháček - od července se s Konzumem  rozešli, protože měl nepřiměřené požadavky, 
například denní zavážku do všech zapadlých vísek. Konzum upřednostňuje velkoobchod 
Tercie, i když nemají například tak dobré skladovací prostory.  
Mgr. Berková - kdy rozvážejí zboží? 
ing. Bucháček - závoz je denní mezi 5. až 8. hodinou a případně odpoledne při zpáteční 

cestě. 
Mgr. Berková - může se stát, že odpoledne už nemá prodejna zboží? 
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ing. Bucháček - i to se bohužel může stát.  
 

4. Jiří Kubizňák, Racional, Smetanova 1343, Choceň 
Informoval MZ, že měl už v srpnu zájem o převedení pronájmu provozovny od firmy 
Mušle s.r.o. a od kanceláře, která spravuje městský majetek, dostal nabídku, že může 
nájem převzít bez výběrového řízení. Potom ovšem dostal z MěÚ oznámení, že to možné 
není, protože na uvolněný prostor bude vypsáno řádné výběrové řízení. Již čtvrtým 
rokem zásobuje tuto králickou prodejnu, má zkušenosti i informace. Jeho snahou je 
zkrátit cestu zboží ke spotřebiteli, tj. od výrobce přímo k zákazníkovi bez mezičlánku, 
čímž se sníží konečná prodejní cena. Je přesvědčen, že výhodný nákup v jeho prodejně 
by přilákal zákazníky i do dalších králických obchodů.  

 
Z diskuze: 
pí Ettelová - pan Kubizňák zde nemá trvalé bydliště, proto by daně nešly do Králík. Poslední 
nájemce platil třináctý nájem jako náhradu za ušlé daně.  
p. Kubizňák - on by toto samozřejmě akceptoval. 
pí Procházková - kdo panu Kubizňákovi převod nájemného ze společnosti Mušle přímo na 
něj slíbil? 
p. Kubizňák - odpověděl kancelář  Jimex. 
ing. Zima - vznesl dotaz, zda pan Kubizňák má také síť prodejen, když má velkoobchod s 
racionální výživou? 
p. Kubizňák - má síť, která přešla z bývalé firmy, a má před dokončením prodejnu v Chocni.  
V Králíkách by udělal prodejnu smíšenou, tj. asi 50 % racionální výživy, zbytek tradičních 
potravin. 
 

Před vlastním hlasováním se členové MZ bez účasti uchazečů krátce poradili o 
postupu při hlasování. 
Ing. Zima dal na zváženou, zda se bude hlasovat tajně nebo veřejně vzhledem k tomu, že 
jeden z uchazečů je členem MZ. Navrhuje, aby se hlasovalo za účasti všech čtyř uchazečů. 
Všichni členové MZ se shodli na tajném hlasování s tímto postupem:   
Každý člen MZ napíše na lístek pořadové číslo uchazeče, pod kterým v úvodu vystoupil před 
MZ a  přeložený lístek vloží do připravené schránky. ( starosta zopakoval pořadová čísla 
účastníků). Pokud po l. kole hlasování budou účastníci se stejným počtem hlasů, postoupí 
všichni do 2. kola. Pokud i po 2. kole budou mít uchazeči stejný počet hlasů, bude následovat 
dohodovací řízení. Po něm bude následovat 3. kolo hlasování. Pokud nastane i při tomto 
hlasování rovnost hlasů, bude MZ hlasovat na mimořádném zasedání příští týden za účasti 
notáře tajným hlasováním, při kterém předsedající bude mít větší váhu hlasu - tj. starosta by 
podepsal svůj hlasovací lístek a v případě rovnosti hlasů by jeho hlas měl sílu dvou hlasů. 
Notář po takovém hlasování vyhlásí výsledek a hlasovací lístky notářským způsobem uloží. 
Tento způsob, jak informoval ing. Zima,  vymyslela renomovaná advokátní kancelář, je to 
korektní způsob rozhodování.  Všichni uchazeči pak byli pozváni do zasedací místnosti. 
Starosta jim vysvětlil, jak bude MZ hlasovat.  
Ing. Toman a paní Skalická spočítali odevzdané hlasy a ing. Toman ohlásil výsledek 
hlasování. 
 
Uchazeč číslo   1 - Karel Čuma  - 2 hlasy 

 2 - Dušan Krabec  - 7 hlasů 
 3 - OD Havlíček  - žádný hlas 
 4 - p. Jiří Kubizňák  - 3 hlasy 
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MZ tedy rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v čp. 366 na Velkém 
náměstí s panem Dušanem Krabcem, bytem Králíky, Nové Domovy  595. 
 

Ing. Zima poděkoval všem za účast, poblahopřál panu Krabcovi a zdůraznil, že je to 
velký závazek.  

 
3.2 Majetkové operace 

3.2.1 O koupi bývalé tírny lnu v Dolních Boříkovicích požádala paní Vlasta Diblíková. 
Záměr prodeje schválilo minulé MZ a byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ 87/97 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 216 v k.ú. Dolní Boříkovice včetně stavby bývalé 
tírny lnu paní Vlastě Diblíkové,  bytem Králíky, Hradecká 198. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.2.2 O koupi pozemku st.pč. 54/3 a p.p.č. 558 v k.ú. Dolní Lipka  požádala paní Hana 
Morávková.  
Záměr prodeje byl schválen na minulém MZ a byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ 88/97 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 558 a st.p.č. 216 v k.ú. Dolní Lipka paní Haně 
Morávkové, bytem Králíky, Dolní Boříkovice 111. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.2.3 O koupi pozemku p.p.č. 1046/79 v k.ú. Králíky požádal pan Miloslav Paulus. 
Záměr prodeje byl schválen MZ v květnu 1996 a byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ 89/97 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1046/79 v k.ú. Králíky panu Miloslavu Paulusovi, 
bytem Králíky, Vladislava Vančury 717. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.2.4 O koupi pozemku pod vlastní garáží p.p.č. 1150/1 v k.ú. Králíky požádal pan Josef 
Lux.  
Minulé MZ schválilo záměr prodeje a záměr byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ 90/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1150/1 v k.ú. Králíky panu Josefu Luxovi, 
bytem Králíky, V Aleji 612. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.2.5 O koupi pozemku p.p.č. 1097/1 v k.ú. Heřmanice u Králík požádal pan Miroslav 
Štaigl.  
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Jedná se o pozemek okolo stodoly, kterou pan Štaigl rovněž kupuje od města, o 
výměře 1801 m2. 

 
Usnesení MZ 91/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1097/1 v k.ú. Heřmanice u Králík. 
Hlasování: 
12:0:1 
 

3.2.6 O koupi domu čp. 13 se st.p.č. 243 v k.ú. Králíky za cenu 1,-Kč povýšenou o 
všechny náklady spojené s převodem požádal pan Matouš Vetešník, Králíky, 
Hluboká čp. 13. Jeho matka paní Emilie Vetešníková koupila domek v roce 1956 
od Domovní správy Králíky a podle poznámek nalezených v archivu ho ve třech 
splátkách zaplatila.  

 
Usnesení MZ 92/97 
MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 13 se st.p.č. 243 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.3 Vyhláška o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu 
poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného 
pro obce postižené záplavami 

 
Tento bod jednání uvedla paní Procházková. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR rozhodlo, 
že obcím a městům našeho okresu, které požádaly o poskytnutí půjčky na opravy 
bytového fondu postiženého záplavami, budou půjčky přiznány. Okres Ústí nad Orlicí 
požadoval na tyto půjčky celkem 54.680.000,-Kč, poskytnuto mu bylo 19.302.000,-Kč tj. 
asi 35 %. Město Králíky získalo bezúročnou půjčku 200.000,-Kč. Jednou z hlavních 
podmínek pro uvolnění prostředků je schválení vyhlášky MZ. Proto, aby bylo možné 
finanční prostředky využít ještě do konce letošního roku, je tedy nutné vyhlášku schválit 
na tomto zasedání MZ. Státní půjčku může město čerpat za obdobných podmínek jako 
stanovuje vyhláška MZ č. 7 o Fondu rozvoje bydlení, kterou jsme schválili vloni v 
červnu. Proto jsme tuto vyhlášku  nerozesílali členům MZ předem.  
Paní Procházková seznámila členy MZ se zněním vyhlášky.  
 
Vybíráme z ní nejdůležitější zásady pro poskytování půjček: 

 
- žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu 

na území města. K žádosti doloží vyjádření stavebního úřadu o poškození budovy (bytu) záplavou a o 
předpokládané ceně opravy. 

 
- poškozením obytné budovy nebo bytu ve smyslu této vyhlášky se rozumí takové poškození stavby a 

jejích součástí a příslušenství, které brání jejímu řádnému užívání a bylo prokazatelně způsobeno 
záplavou. Za poškození bytu nelze považovat poškození jeho vnitřního vybavení. 

 
-  obec poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry do maximální výše 50.000,-Kč. Výše 

úvěru a výše splátek bude v konkrétních případech stanovena ve smlouvě o úvěru. 
 
- úroková sazba z poskytovaných úvěrů činí 4 % 

 
-  lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů je 4  roky a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o úvěru. 

Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.  
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- vrácení úvěru bude zajištěno ručením. 

 
 

-  Městské zastupitelstvo stanoví Podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z účelového 
fondu, které budou zveřejněny způsobem v místě obvyklým. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k 
uzavření smlouvy o půjčkách. Výsledek nepodléhá právu odvolání se.  

 
-  výběr žadatelů pro poskytnutí úvěrů podléhá schválení Městským zastupitelstvem.  

 
 

Dále MZ seznámila  s Podmínkami výběrového řízení, které je třeba také dnes schválit. 
Mohla by je sice schválit jen MR, ale aby se o týden zbytečně neposouvalo, navrhuje, 
aby Podmínky  schválilo dnešní MZ.  

 
Z podmínek výběrového řízení: 

 
1. Zájemci o poskytnutí půjčky z účelového fondu musí podat písemnou žádost na tiskopise, který je k 

dispozici na Městském úřadu, odboru VTSM.  

Žádost se všemi přílohami, které jsou uvedeny na tiskopise žádosti, musí být odevzdána na Městský úřad 

nejpozději do 12. 11. 1997. 

2. Výběrová komise vyhodnotí v době od 13. 11. 1997 do 17. 11. 1997 předložené žádosti z hlediska 

formální správnosti a navrhne Městskému zastupitelstvu závěr výběrového řízení. Po schválení 

Městským zastupitelstvem 17. 11. 1997 budou vybraní žadatelé vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce, 

které budou uzavřeny nejpozději do 5. 12. 1997. 

3. Poskytování půjček z účelového fondu může být omezeno nebo kráceno v případě, že by byl větší počet 

žadatelů než možnosti účelového fondu. 

 
Paní Procházková navrhla, aby výběrová komise pracovala ve složení: p. Čuma, pí 
Jandová, ing. Orlita, pí Procházková a p. Strnad.  Podmínky výběrového řízení a 
vyhláška bude ihned vyvěšena na úředních deskách MěÚ a informováni budou všichni, 
kteří by se mohli o půjčku ucházet.  
Zejména na vesnicích chceme postupovat individuálně, situaci má dobře zmapovanou 
odbor VTSM.  
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl doplňující otázky ani náměty,  dal starosta hlasovat o 
usnesení. 

 
Usnesení MZ 93/97 
MZ schvaluje vyhlášku č.13 o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci 
Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 
určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům 
obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou, Podmínky 
výběrového řízení a výběrovou komisi. 
Hlasování: 
13:0:0 
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3.4 Žádost paní Heleny Šaškové o prodloužení termínu čerpání půjčky z Fondu 

rozvoje bydlení 
 
Starosta seznámil MZ s písemnou žádostí paní Heleny Šaškové, bytem Valdštejnova 
324, Králíky,  ve které uvádí: 
„Protože se nám nepodařilo z časových důvodů provést rekonstrukci střechy v tomto 
roce,  žádám  o možnost odkladu čerpání půjčky ve výši 50.000,-Kč na obnovu 
střechy na domě, která měla být vyčerpána do 30. 9. 1997, do konce 1. pololetí 
1998.“  
Paní Procházková doplnila informaci, že s  paní Helenou Šaškovou byla na základě 
usnesení MZ ze dne 18. 11. 1996 uzavřena 16. 12. 1996 smlouva č. 3 o půjčce z 
FRB.  Paní Šašková podle smlouvy půjčku řádně od 1. 1. 1997  splácí. Je plně v 
kompetenci MZ rozhodnout, zda žádosti vyhovíme.  
Paní Ettelová navrhla, aby MZ žádosti vyhovělo. 

 
Usnesení MZ 94/97 
MZ vyhovuje žádosti paní Heleny Šaškové, bytem Valdštejnova 324, Králíky a 
prodlužuje lhůtu čerpání půjčky č. 3 ze dne 16. 12. 1996 do 30. 6. 1998. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.5 Zpráva o hospodaření města a plnění rozpočtu města za 1. - 3. čtvrtletí roku 
1997 

 
Ing. Zima přivítal vedoucí finačního odboru paní Pecháčkovou a předal jí slovo. Paní 
Pecháčková uvedla, že s pozvánkou na dnešní zasedání byly poslancům zaslány tabulky, 
ve kterých jsou doplněny údaje i čerpání jednotlivých položek příjmů a výdajů za 9 
měsíců roku včetně údajů o čerpání upraveného rozpočtu v procentech. 
Problémy rozpočtu jsou vyvolány spíše nedostatečnými příjmy než vysokými výdaji. Na 
straně výdajů rostly důležité položky pomaleji než původně plánované celkové výdaje. 
Na minulém zasedání MZ byli poslanci podrobně informováni o plnění rozpočtu za 8 
měsíců tohoto roku a byly jim objasněny výkyvy v oblasti příjmů i v oblasti výdajů. K 
žádným výrazným změnám za měsíc září nedošlo, proto  nebude  zdržovat s opakováním 
již známých údajů a raději zodpoví jejich dotazy.  Podala novou informaci o struktuře 
výdajů, která vyplynula z rozboru jednotlivých druhů výdajů: 

 
z celkově plánované částky na 
 
- mzdové výdaje ve výši   3.893.200,-Kč  je čerpáno  2.331.700,-Kč  tj.  59,89 % 
- běžné (provozní výdaje)             23.571.700,-Kč               18.737.450,-  79,49 
- opravy a udržování  6.311.000,-   3.770.050,-  59,74 
- příspěvky příspěv.org.  5.089.000,-   3.798.000,-  74,63 
- kapitálové výdaje (investice)      45.060.600,-              36.860.130,-  81,80 
 

Členy MZ informovala, že začíná příprava rozpočtu na rok 1998, dává se dohromady 
příjmová část, na základě které potom bude MZ rozhodovat o výdajích. Podle posledních 
informací dostanou obce v příštím roce výrazně nižší dotace od státu. Pro příští rok je 
rozpočet obcí koncipován se schodkem. Očekává se schodek ve výši 8,7 miliardy korun. 
Základním zdrojem pro financování na místní úrovni jsou daňové příjmy, které mají v 
příštím roce být pouze o 2,4 % vyšší oproti letošnímu upravenému rozpočtu. Tento nízký 
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růst bude způsoben snížením sazby daně z příjmů právnických osob, hlavní vliv lze 
přičíst na vrub povodní. Bude velmi složité sestavit rozpočet vzhledem k našemu 
vysokému úvěrovému zatížení. 

 
Z diskuze: 
ing. Tóth -  proč v kapitole 36 Bydlení a komunální služby je v položce nástavba 12 
bytových jednotek čerpání jen 728.000,-Kč a město zatím nedalo svůj plánovaný příspěvek? 
pí Pecháčková - dotace na byty byla podmíněna spoluúčastí města, zatím jsme na vlastní 
prostředky ale  nemuseli sáhnout.  
pí Ettelová - podle tabulek se neplní příjmy z pronájmu nebytových prostor například ze 
zdravotního střediska?  Jaký je důvod neplnění? 
pí Pecháčková - o vyrovnání nedoplatků se jedná. Během roku došlo  ke změně velikosti 
užívané plochy některými nájemci v budově zdravot. střediska. Je ale předpoklad, že tyto 
příjmy budou splněny. 
pí Ettelová - proč jsou nízké příjmy z pobytových poplatků? 
pí Pecháčková - při kontrolách, které prováděly (zatím nestihly všechny ubytovatele 
navštívit) nebyly zjištěny závady.  
pí Procházková - z kontrol vyplynulo, že většina ubytovatelů vykazuje téměř všechny 
ubytované jako lidi na služebních cestách a za takové se podle zákona o místních poplatcích 
poplatky neplatí.  
p. Krabec - očekává se, že budou příjmy splněny na 100 %? 
pí Pecháčková - nelze to očekávat, protože je propad v plnění příjmů za nájemné,  z prodeje 
obecního majetku a bude propad v příjmech z daní právnických  osob.  
ing. Zima - požádal paní Pecháčkovou, aby ještě jednou vysvětlila metodiku účtování, aby 
bylo jasné, proč vykazujeme minusový výsledek hospodaření. 
pí Pecháčková - úvěry byly dříve účtovány na straně příjmů i výdajů. V současné době, kdy 
se účetnictví přibližuje evropským standardům,  se úvěr účtuje jen na straně výdajů.  
ing. Zima - struktura zadluženosti našeho města je podle jeho mínění dobrá, protože úvěry 
jsou určeny především na infrastrukturu. Koncem roku uděláme komplexní rozbor 
zadluženosti. 
pí Ettelová - položka na opravy kanalizace je několikánásobně překročená. Domnívá se, že je 
to asi proto, že jakmile se někde kopne vyskytne se další havarijní situace, kterou je nutné 
hned vyřešit. 
pí Pecháčková - potvrdila správnost domněnky paní Ettelové. 
p. Hanák - počítá se s investicí na náhradní prostor po kulturním domě v Dolní Lipce? 
ing. Zima - s částkou se počítá a představenstvo Konzumu mělo v těchto dnech rozhodnout o 
převodu domku v bývalých Stavebninách v Dolní Lipce na naše město.  Pan Čuma zároveň 
připravuje podklady pro přestavbu tohoto objektu.  
p. Hanák - připomíná hřišťátko u zvláštní školy. Počítá se s ním? 
ing. Toman - informoval, že Městská rada nedávno při obhlídce domku v Opletalově ulici, o 
jehož odprodej bylo město požádáno, viděla i současný stav hřišťátka. Pokud by zvláštní 
škola  měla skutečný zájem a potřebu už dávno by mohla za pomoci starších žáků 
svépomocně začít terén rovnat. Město by pak samozřejmě provedlo konečné terénní úpravy, 
které budou vyžadovat mechanizaci. 
pí Pecháčková - je třeba větší aktivity ze strany  vedení zvláštní školy, profinancování 
provede město. 
p.Hanák -konstatoval, že  bude tyto názory tlumočit řediteli školy. 
ing.Zima -  v závěru roku je nutné, aby se v situaci, kdy se neplní příjmy, zbrzdily výdaje, 
což musí sledovat finanční odbor. Náš rozpočet je udržován v přijatelném stavu, jsme ale 
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připraveni v nutném případě MZ předložit ke schválení změny rozpočtu, restrikce apod. 
 Období konce roku je nejrizikovější. Příští rozpočet bude mít jiný charakter, nebude 
už tolik velkých investičních akcí. V minulém období jsme se dostali k tzv. levným penězům, 
zatížili jsme sice příští rozpočty úvěry, ale zodpovědně. Musíme se samozřejmě připravit na 
skromnější rozpočet, jiný charakter a strukturu, ve výdajích bude hodně splátek úvěrů. 
Seznam potřebných akcí, který jsme zpracovali vloni  při přípravě rozpočtu, bude sloužit i pro 
přípravu rozpočtu na rok 1998. 
 
Usnesení MZ 95/97 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření města za 1.-3.čtvrtletí 

1997. 
Hlasování:  
13:0:0 
 

3.6 Schválení auditu hospodaření msta za rok 1996 
Starosta přečetl kompletní zprávu auditora. Audit na naši žádost provedl v dubnu 
Finanční referát Okresního úřadu. Zpráva ověřovatelů není pro nás nepříznivá, 
protože nedostatky byly opravdu minimální.  

 
Usnesení MZ 96/97 
MZ bere na vědomí výrok ověřovatele o hospodaření města a schvaluje hospodaření 
města za rok 1996 bez výhrad. K odstranění zjištěných nedostatků ukládá  provést tato 
opatření: 

1. U nedoplatků na místních poplatcích a neuhrazených ani na základě výzvy 
přistoupit k jejich vymáhání podle § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a 
poplatků, v platném znění. 

2. Rozpis zůstatků rozvahových účtů provádět kompletně, tzn. rozepisovat i 
zůstatky, které přecházejí z minulého účetního období. 

3. Kupní smlouvy vyhotovovat po schválení zastupitelstvem města. 
4. U Klubu Střelnice převést částku nesprávného přídělu Fondu kulturních a 

sociálních potřeb do rezervního fondu. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
Paní Pecháčková informovala, že zjištěné nedostatky byly již odstraněny.  
 

3.7 Náměty poslanců k tvorbě rozpočtu města pro rok 1998 
Ing. Zima konstatoval, že o tomto hovořil v souvislosti se zprávou o hospodaření 
města za tři čtvrtletí letošního roku. Rozpočet se průběžně připravuje, zatím ovšem 
nejsou k dispozici odhady příjmů. MZ se přípravou rozpočtu bude zabývat v 
listopadu, prosinci a na lednovém zasedání by měl být schválen. 

 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima - Město Králíky je akcionářem společnosti Ekola a.s. České Libchavy a proto jsme 
byli požádáni o vyjádření, zda Ekola může poskytnout zaměstnanci půjčku 80.000,-Kč.  
 
Usnesení MZ 97/97 
Město Králíky souhlasí, aby panu Václavu Peterkovi, zaměstnanci Ekoly a.s. České 
Libchavy, byla poskytnuta půjčka 80.000,-Kč. 
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Hlasování: 
13:0:0 
 
Ing. Zima - přečetl pozdrav z amerického Wisconsinu, který „Městskému úřadu, Městskému 
zastupitelstvu a všemu lidu králickému“ poslaly členky pěveckého sboru Corale z úspěšného 
turné.  
ing. Danielová - tlumočila stížnosti maminek jezdících s kočárky na vysoké obrubníky v 
Moravské ulici. 
ing. Zima - je počítáno s postupným předlážděním celého úseku - ulic V Bytovkách a 
Moravské zámkovou dlažbou, problém by se měl odstranit.  
ing. Danielová - kritizuje nedostatečný odvoz plastů, nádoby jsou neustále přeplněné.  
ing. Zima - kritika je oprávněná, problémy  s TS jsou neustále. 
p. Krabec - je možno šetřit místem v těchto nádobách a lahve rozřezávat.  
pí Procházková - bylo by vhodné, aby v tomto směru dělaly TS osvětu a vysvětlovaly 
možnost úspornějšího skladování použitých plastových lahví, ale  například i velkých krabic 
od pracích prášků apod.  
p. Ryba - poukazuje na špatný stav vozovky na konci Plynárenské ulice.  
ing. Zima - úprava bude pravděpodobně provedena příští rok zároveň s úpravou před 
objektem bývalého ČSAD,  kam by se přestěhovaly TS. 
Mgr. Berková - občané si stěžují na přechlorovanou vodu. Doktor Suchomel se na hygieně v 
Ústí nad Orlicí dotazoval, ale bylo mu sděleno, že vše je v normě. 
p. Hanák - příští týden bude schůze komise životního prostředí a budou se tím zabývat. 
pí Ettelová - kritizuje nepořádek, který zůstal u  nově zrestaurované sochy u aleje. Kdo za něj 
zodpovídá? 
p. Strnad - je to opravdu ostudné, nabízí proto, že úklid provede osobně. 
pí Procházková - pozvala členy MZ na slavnostní otevření ČOV 29. 10. 1997. 
 
zapsala Ivana Procházková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Ryba ............................................................... 
 
ing. Tóth .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton ZIMA      Ivana PROCHÁZKOVÁ 

starosta                       zástupce starosty 
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