
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 09 
Městského zastupitelstva 

ze dne 15. 09. 1997 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Tóth,  ing. Danielová, p. 
Beran, PhMr. Novák, p. Krabec, p. Strnad, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. Hanák, p. 
Langr,  
Omluven: ing. Barták, p. Ryba 
Hosté:   pí Skalická, pí Zajacová, M. Dostál 
Za MěÚ:  ing. Toman, pí Pecháčková, p. Dobrohruška, ing. Fogl 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. Hlavní jednání 
3.1 Majetkové operace   
3.2 Zpráva finančního odboru o hospodaření města za období leden až srpen 1997  
3.3  Směrnice Města Králíky o prodeji domů a bytů z vlastnictví města. 
04. Vstupy poslanců 

 
Ing. Zima přivítal členy MZ po prázdninové přestávce a popřál jim hodně elánu do 

další práce. Program uvedený na pozvánkách byl beze změn a doplňků všemi přítomnými 
schválen.  
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou ing. Šašek a pan Langr. 
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

S  vybranými body MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
 
03. Hlavní jednání 

3.1 Majetkové operace 
3.1.1 MZ 21. 7. 1997 schválilo prodej pozemku st.p.č. 502/1  a st.p.č. 504/1 Konzumu k 

výstavbě velkoprodejny potravin. Konzum ke svému záměru však potřebuje ještě 
část p.p.č. 1071/1, která bude oddělena geometrickým plánem jako p.p.č. 1071/17 o 
výměře asi 2300 m2. Vyhotovení GP zadal Konzum na základě souhlasu MR. 
Záměr prodeje byl zveřejněn dne 22. 5. 1997 . 

Usnesení  č. 70/97 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1071/17 a st.p.č. 502/4 v k.ú. Králíky Obchodnímu 
družstvu Konzum v Ústí nad Orlicí.  
Hlasování: 
12:0:0 
(pí Ettelová byla pro část MZ omluvena) 



3.1.2 O bezúplatný převod nebo o prodej za symbolickou cenu domu čp. 78 se st.p.č. 153 a 
p.p.č. 326 v k.ú Dolní Hedeč požádali manželé Štěpán Lehký a Marie Lehká, bytem 
Králíky, Dolní Hedeč 78. Záměr prodeje byl schválen MZ 23. 6. 1997 a zveřejněn. 

 
Usnesení č. 71/97 
MZ schvaluje prodej domu čp. 78 se st.p.č. 153 a p.p.č. 326 v k.ú. Dolní Hedeč 
manželům Štěpánu Lehkému a Marii Lehké, bytem Králíky, Dolní Hedeč 78 za 
symbolickou cenu 1,-Kč povýšenou o náklady spojené s převodem. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.3 O koupi pozemků p.p.č. 1822/5 a p.p.č. 1822/31 v lokalitě Na Mokřinách požádal pan 

Martin Dostál, J. Nerudy 606. Záměr prodeje byl schválen MZ 23. 6. 1997 a byl 
zveřejněn. 

 
Usnesení č. 72/97 
MZ schvaluje prodej pozemků p.p.č. 1822/5 a p.p.č. 1822/31 v k.ú. Králíky panu 
Martinu Dostálovi, bytem Králíky, Jana  Nerudy 606. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.4 O koupi pozemku p.p.č. 1822/32 v lokalitě Na Mokřinách požádal pan Darjuš Planka, 

bytem Příční 352, Králíky. Záměr prodeje schválilo MZ 23. 6. 1997 a byl zveřejněn.  
 
Usnesení č. 73/97 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 1822/32 v k.ú. Králíky panu Darjuši Plankovi, 
bytem Králíky, Příční 352. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.5 O koupi st.p.č. 95 se stodolou na ní stojící v k.ú. Heřmanice požádal pan Miroslav 

Štaigl, bytem Králíky, Nové Domovy 591. Záměr prodeje schválilo MZ 23. 6. 1997 a 
byl zveřejněn. 

 
Usnesení č. 74/97 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 95 se stavbou stodoly na této parcele stojící v k.ú. 
Heřmanice panu Miroslavu Štaiglovi, bytem Králíky, Nové Domovy 591. 
Hlasování: 
11:0:1 
 
3.1.6 O koupi pozemku p.p.č. 62/8 v ulici Luční požádal pan Karel Šípek, bytem Králíky, 

Luční 442. Jedná se o zbytkovou parcelu mezi zahradou pana Šípka a stavebními 
parcelami v ulici Kosmonautů. MZ 23. 6. 1997 schválilo záměr prodeje a ten byl 
zveřejněn. 

Usnesení č. 75/97 
MZ schvaluje  prodej pozemku p.p.č. 62/8 v k.ú. Králíky panu Karlu Šípkovi, bytem 
Králíky, Luční 442.  
Hlasování: 
12:0:0 



 
3.1.7 O koupi pozemku části p.p.č. 187/3 v k.ú. Králíky požádala paní Milena Trejtnarová, 

Králíky, Dolní 259. Záměr prodeje schválilo MZ 23. 6. 1997a byl zveřejněn. Uvedená 
část pozemku byla oddělena geometrickým plánem jako p.p.č. 187/4.  

 
Usnesení č. 76/97 
MZ schvaluje prodej pozemku p.p.č. 187/4 v k.ú. Králíky paní Mileně Trejtnarové, 
bytem Králíky, Dolní 259.  
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.8 MZ dne 8. 7. 1996 svým usnesením č. 49/96 zmocnilo starostu k podpisu smluv 

směřujících k prodeji Statku. Na základě tohoto usnesení byl zveřejněn dne 22. 7. 1996 
záměr prodeje Dvora a příslušných pozemků. 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - doplnil  ing. Fogla o informaci, že byla se Stavofinem podepsána smlouva  o 
smlouvě budoucí o tom, že do konce září 1997 bude podepsána kupní smlouva na tento 
objekt. Navržené usnesení je tedy pouze  upřesňující, prodej byl již schválen.  
 
Usnesení č. 77/97 
MZ schvaluje prodej administrativní budovy čp. 121 se st.p.č. 411/1, skladu se st.p.č. 
411/3, skladu a sýpky se st.p.č.  411/4, garáže se st.p.č. 411/5, skladu se st.p.č. 411/6, 
skladu se st.p.č. 411/7, p.p.č. 2205/5, p.p.č. 2205/6,  p.p.č. 2272 a p.p.č. 449, vše v k.ú. 
Králíky společnosti STAVOFIN s.r.o. se sídlem  v Červené Vodě 514. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.9 O směnu svého pozemku st.p.č. 623 o výměře 500 m2 za pozemek města p.p.č. 347 o 

výměře 315 m2 - oba v k.ú. Králíky požádala Česká pošta,  a.s. Záměr směny byl 
schválen na minulém MZ a byl zveřejněn. 

 
Usnesení č. 78/97 
MZ schvaluje směnu pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Králíky v majetku Města Králíky za 
pozemek st.p.č. 623 ve stejném k.ú. ve vlastnictví České pošty, a.s. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.10 O koupi pozemku st.p.č. 856/1 požádal pan Josef Prokop, bytem Králíky, U Zastávky 

399. Jedná se o část pozemku pod garáží žadatele. Minulé MZ schválilo záměr prodeje 
tohoto pozemku a záměr byl zveřejněn. 

 
 
Usnesení č. 79/97 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 856/1 v k.ú. Králíky panu Josefu Prokopovi, bytem 
Králíky, U Zastávky 399. 
 
3.1.11 O koupi pozemku st.p.č. 1150/1 v k.ú. Králíky pod svou garáží požádal pan Josef Lux, 

bytem Králíky, V Aleji 612.  



Z diskuze: 
Několika dotazy si poslanci objasnili situování pozemků a ing. Zima vyslovil názor, že by 
bylo vhodné, aby si i majitelé ostatních garáží koupili pozemky pod nimi, protože jinak by 
pozemek, který má zájem koupit pan Lux,  byl jen ostrůvek soukromého pozemku mezi 
pozemky patřícími  městu. Dá se očekávat, že na základě zveřejnění záměru projeví i ostatní 
zájem.  
 
Usnesení č. 80/97 
MZ schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1150/1 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.12 O koupi tírny v Boříkovicích projevila zájem paní Vlasta Diblíková. 
 
Z diskuze: 
ing.  Zima - problém je, že k tírně nevede obecní přístupová cesta, ta je soukromým 
majetkem. Na základě jednání s paní Diblíkovou MR schválila rozložení kupní ceny a 
prominutí nájemného do konce roku 1997.  
ing. Fogl - pozemky kolem tírny byly vydány v restituci. 
ing. Zima - hodnotí podnikání paní Diblíkové jako vhodný zárodek podnikání na vesnici a 
nevidí důvod, proč tuto aktivitu nepodpořit. 
 
Usnesení č. 81/97 
MZ schvaluje záměr prodeje bývalé tírny se st.p.č. 216 v k.ú. Dolní Boříkovice. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
3.1.13  O koupi domu čp. 447 se st.p.č. 593 a p.p.č. 651/14 požádala rodina Jaroslava Brůny a 

rodina Zdeňka Uhlíka,  obě bytem Králíky, Hedečská 109 za účelem bydlení. 
 
Z diskuze: 
PhMr. Novák - má zadání od bytové komise, aby podpořil záměr prodeje domu na bytové 
účely. 
ing. Tóth - vznesl dotaz, zda v seznamu uchazečů o byt u bytové komise nejsou další jiní 
zájemci o koupi tohoto domu.  
ing. Fogl - upozorňuje, že to není bytový dům a jeho cena bude tedy podstatně jiná než při 
prodeji domů podle vyhlášky.  
ing. Šašek - konstatoval, že v tomto domě bylo jakési zázemí pro tenisový oddíl, který 
využíval sociální zařízení a šatny v Sluníčku při turnajích asi 5x ročně,  apeluje na potřebu 
řešit tento problém. 
PhMr. Novák - domnívá se, že by pro tento účel bylo možné využít i Klub na Střelnici.  
ing. Fogl - navrhuje, aby MZ nyní záměr prodeje schválilo obecně bez omezení k jakým 
účelům. O prodeji konkrétnímu uchazeči bude rozhodovat MZ, bude mít možnost rozhodnout, 
k jakému účelu bude dům prodán.  
Usnesení č. 82/97 
MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 447 se st.p.č. 593 a p.p.č. 651/14 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 
(dostavila se pí Ettelová) 
 



3.1.14 O koupi pozemku st.p.č. 54/3 o výměře 210 m2 a p.p.č. 558 o výměře 110 m2 v k.ú. 
Dolní Lipka požádala paní Hana Morávková, Dolní Lipka 46. Jedná se o pozemek pod 
domem a u domu čp. 46 v Dolní Lipce, který paní Morávková již koupila, ale bez 
pozemku. Uvedené pozemky byly řešeny novým geometrickým plánem. 

 
Usnesení č. 83/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 54/3 a p.p.č. 558 v k.ú. Dolní Lipka. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.2 Zpráva finančního odboru o hospodaření města za období leden - srpen 1997 

Vedoucí finančního referátu paní Pecháčková seznámila MZ s vývojem rozpočtu k 31. 
srpnu 1997. Celkové příjmy za toto období činí 48.777.630,-Kč, tj. 63 % upraveného a 89 
% schváleného ročního rozpočtu. Proti těmto příjmům činí výdaje 58.814.070,-Kč, tzn., 
že výdaje jsou čerpány na 71 % upraveného a 101 % schváleného ročního rozpočtu. Z 
uvedených čísel je zřejmé, že výdaje jsou o 10 mil. vyšší než skutečné příjmy. (přijatý 
úvěr města je účtován jen na straně výdajů, ne v příjmové části, takže teprve až poté, kdy 
bude úvěr zcela zaplacen,  bude rozpočet vyrovnaný. Do té doby bude stále vykazován 
jako minusový). Rozdíl příjmů a výdajů je kryt úvěrem od České spořitelny k 31. 8. 1997 
ve výši 4.532.000,-Kč na radnici a kanalizaci k ČOV, dále pak půjčkou ze Státního fondu 
život. prostředí ČR na výstavbu ČOV a kanalizace ve výši 6.295.000,-Kč a převodem 
prostředků z fondu rezerv a rozvoje. 
Propad v příjmové části rozpočtu je zejména ve výnosu daně z příjmů právnických osob, 
kde chybí asi 12 %, což z celoročního plánovaného výnosu je pokles zhruba o 800.000,-
Kč. Podle údajů finančního referátu Okresního úřadu bude celkový roční výnos daně z 
příjmů právnických osob pravděpodobně o 27%  nižší než se předpokládalo, to je zhruba 
o 1.800.000,-Kč nižší. Výnos daně z nemovitosti je plněn pouze na 46 %, což je propad 
přibližně 240.000,-Kč. Dalším výrazným neplněním v příjmové části rozpočtu jsou 
příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 400.000,-Kč, kde chybí předpokládané 
příjmy z pronájmu čp. 310 (prodejna potravin na křižovatce u benzinové pumpy), příjmy 
z prodeje nemovitostí, pozemků a příjmy z prodeje akcií - celkem propad zhruba 4 mil. 
Kč. Ostatní příjmy jsou plněny poměrně dobře.  
V oblasti výdajů je velké překročení plánované částky u výstavby kanalizace. Čerpání 
těchto prostředků je kryto ze SFŽP ČR, které nám byly poskytnuty ještě v roce 1996. 
Dále jsou překročeny výdaje na údržbu a opravy kanalizace ve výši 150.000,-Kč, na 
rekonstrukci památkové zóny (muzeum, kostel) ve výši 443.000,-Kč, kde očekáváme 
dotaci z Ministerstva kultury, která by podle sdělení referátu kultury Okresního úřadu 
měla být převedena v měsíci září. Zatím jsme tyto akce hradili z vlastních prostředků. Na 
likvidaci povodňových škod z rozpočtu města bylo zatím vynaložena 18.840.,-Kč.  
Okresním úřadem byla poskytnuta dotace ve výši 100.000,-Kč na likvidaci škod 
způsobených povodněmi v Prostřední Lipce a Heřmanicích, dotace na vodovod v 
Prostřední Lipce 240.000,-Kč, na dokončení nástavby 12 bytových jednotek na čp. 662 
ve výši 3.340.000,-Kč, na výstavbu přístřešku pro pohraniční policii na turistickém 
přechodu 50.000,-Kč, na sociální dávky pro občany postižené povodněmi ve výši 
420.000,-Kč, Městské knihovně na připojení na Internet 29.000,-Kč, pro sbory 
dobrovolných hasičů a skladníky CO ve výši 8.240,-Kč. Tyto dotace nám budou 
poskytovány průběžně na základě předložených faktur. 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - čím je zapříčiněno neplnění daně z nemovitostí? 



pí Pecháčková - přesný důvod neznám, je to věci Finančního úřadu. 
ing. Šašek - pokud platí plátce daně z nemovitosti více jak 500,-Kč ročně, má platbu 
rozloženou na dvě splátky, druhá se platí až v září.  
pí Pecháčková - výnos této daně je rok od roku nižší.  
ing. Šašek - měl by být naopak vyšší, tak jak přecházejí pozemky postupně do vlastnictví 
soukromých osob, které jsou povinny daň platit. Domnívá se, že je to věcí kontroly 
Finančního úřadu.  
ing.Zima -bytˇ máme širokou investiční  činnost, není to rozhodně plýtvání penězi, protože 
úvěr je přísně určen účelem -  na předláždění náměstí,  vybavení novým osvětlením, 
mobiliářem apod. Průběžně děláme restrikce v rozpočtu, prostředky se vynakládají 
maximálně účelně. Na rozdíl od loňského roku jsme zatím nebyli nuceni vybrat žádnou 
globální dotaci od Okresního úřadu dopředu.  V závěru roku budeme ale muset přehodnotit 
některé položky v rozpočtu a musíme být připraveni k modifikaci seznamu naplánovaných 
akcí.  
ing. Tóth - při přípravě rozpočtu jsme museli zkrátit položku na Bílou školu o 4 mil. Kč, ale 
zatím se ve výstavbě dále pokračuje. Znamená to, že finanční prostředky zatím jsou? 
pí Pecháčková - zatím se vše hradilo ze státní individuální dotace. 
ing. Zima - měli jsme štěstí, že v poslední chvíli před vládními balíčky jsme dostali všechny 
požadované finanční prostředky, město muselo přidat podle stanovených pravidel i vlastní 
finanční prostředky. Až během stavby se rozpočtové náklady zvýšily, takže nyní na 
dokončení chybí finance. S Agrostavem bylo tedy dojednáno, že dokončí všechny pavilony a 
jídelnu do takového stádia, dokud budou stačit peníze. Od 1. 9. 1997 se již všichni žáci učí v 
Bílé škole, budova Gymnázia slouží výhradně studentům této školy. Agrostav udělal 
projektové přehodnocení, použije se vše starší, co se ze stávající jídelny dá použít, repasovat 
apod.  
p. Krabec - jsme nyní platebně schopni? 
pí Pecháčková - neopakuje se situace z 1. pololetí, faktury průběžně proplácíme.  
pí Zajacová - informovala MZ o stavu budovy ZUŠ, do jejíhož suterénu byly vloni 
namontovány čtyři kusy Hydropolu. Při nedávné kontrole firmou, která instalaci provedla,  
bylo zjištěno, že stav je horší než před namontováním. Vyrašila dokonce i hnědá agresivní 
plíseň a podmínky v tanečním sále jsou již zcela nevyhovující. Pan Holly dostal od firmy za 
úkol, aby zajistil pročištění vzdušných kanálků, ale není dosud hotovo, další měřění má 
proběhnout počátkem října.  
Informovala také o tom, že o prázdninách firma instalující nové telefonní vedení poškodila 
elektrické vedení a přes urgence se nedaří panu Hollymu zjistit firmu zodpovědnou za 
poškození, která by na vlastní náklady opravu zajistila. (škoda je odhadnuta asi na 5.000,-Kč). 
Posledním problémem,  se kterým se na MZ obrací,  je žádost o pomoc při řešení bytové 
situace slečny Julie Valentové, která od září vyučuje v ZUŠ hru na kytaru. V Králíkách 
doposud  nikdy nebyla možnost kvalifikovaně tento obor vyučovat a byla by podle jejího 
mínění velká škoda přijít o mladou sílu, která se zde chce s partnerem natrvalo usadit. Žádost 
projednávala už v březnu s předsedou bytové komise a bylo ji přislíbeno, že koncem prázdnin 
nebo v září bude situace vyřešena.  
ing. Zima - slibuje, že okamžitě napravíme záležitost poškozeného elektrického vedení, za 
což se omlouváme. Pomoc při řešení dalších dvou problémů nebude již tak rychlá,  protože 
vyžaduje finanční prostředky a ty zatím chybí.  Je si vědom příslibů, že budova ZUŠ je teď na 
řadě, protože situace je tam opravdu špatná.  
PhMr. Novák - bytová komise hledá řešení, ale nemohli byt přidělovat v době, kdy slečna 
Valentová ještě ve škole neučila, ale počítají s ní hned, jak to bude možné. 



Bytové komisi udělala čáru přes rozpočet skutečnost, že se neupravuje internát, tak jak bylo 
plánováno, protože jsme nedostali státní dotaci. Bytová komise zvažuje, zda by nešlo řešit 
opět formou předplacení nájemného.  
p. Strnad - připomíná, že už při rozhodování o instalaci Hydropolu v budově ZUŠ byl proti 
uplatnění této metody, protože vzdušníky se mění naopak ve vodní příkopy - podle ještě 
žijících svědků stavby  této školy byla stavba velmi ošizena a Hydropol situaci nezachrání, 
protože je to velmi jemné zařízení. Je nutné udělat odvodnění a řešit celou věc projekčně, což 
bude vyžadovat značné finanční prostředky.  
Protože další dotazy na paní Pecháčkovou nebyly,  poděkoval jí ing. Zima za zpracovaný 
přehled a upozornil, že na příštím MZ bude předložen rozbor hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 
roku 1997. 
 
3.3 Směrnice Města Králíky o prodeji domů a bytů ve vlastnictví Města 

Starosta uvedl tento bod jednání konstatováním, že vyhláška MZ ležela dost dlouho na 
Okresním úřadu, kam byla odeslána k posouzení. Připomínky k vyhlášce, které měl OkÚ, 
všichni členové MZ obdrželi jako přílohu k pozvánce na toto MZ. Důležité byly hlavně 
dvě připomínky: 
1. rozdělit text zvlášť na prodej bytů a zvlášť na prodej domů 
2. doporučení, aby to nebyla  vyhláška, ale směrnice, v čemž je rozdíl legislativní síly  

(směrnice je jakási kuchařka, návod jak prodávat, vyhláška je závazek). Považuje to za 
dobrý nápad, který budeme akceptovat, a v novém návrhu směrnice jsou všechny 
připomínky zakomponovány. Starosta poté přečetl návrh nového znění směrnice - 
pouze změněné pasáže.  

 
Z diskuze: 
PhMr. Novák - přiznává, že byl zastáncem toho, aby se daly dohromady prodeje bytů i 
domů, považuje to za neúspěch, ale zase ne za  tak veliký. Podle malého množství připomínek 
Okresního úřadu lze práci na tomto materiálu považovat za celkem úspěšnou. 
ing. Zima - je třeba rozhodnout,  od kdy bude mít směrnice účinnost. Navrhuje, aby účinnost 
směrnice byla od 15. 9. 1997.  
PhMr. Novák - je třeba prodej urychlit, protože o byty je zájem. 
 
Usnesení č. 84/97 
MZ schvaluje směrnici Města Králíky o prodeji domů a bytů z vlastnictví Města s 
účinností od 15. 9. 1997. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
ing. Toman - odměňování komisí MR bylo doposud prováděno tak, že byla stanovena částka 
na člena (dvě složky) a odměny dostávali  členové komisí bez rozdílu, zda jsou členy MZ 
nebo ne. Aby se vyhovělo novému zákonu o odměňování, odměny  by měli  dostávat jen 
předsedové komisí, tj. členové MZ, kteří je musí řádně zdanit a podle vlastního rozhodnutí je 
rozdělit mezi členy svých komisí.  
ing. Zima - shrnul dosavadní způsob odměňování, kdy se odměna skládala ze dvou složek - 
první byla za to, že existuje člen komise, druhá za to, že člen pracuje. Navrhuje, abychom i 
nadále zohledňovali velké a malé komise podle počtu členů,  a je přesvědčen, že každý 
předseda  umí nejlépe posoudit jak vysokou odměnu kterému členu komise vyplatit. Jsou 



komise, které pracují, ale i ty, které  absolutně nepracují, a přesto dostávají odměny. Je to 
otázka přístupu k práci , nikoho nelze donutit, protože je to dobrovolná činnost.  
PhMr. Novák - všechny komise jsou zřízené Městskou radou a  je na ní, aby kontrolovala 
jejich činnost. MR může korigovat i počet členů v komisích.  
pí Procházková - existují komise pravidelně pracující - například bytová, kterou k tomu 
samozřejmě nutí život, ale jsou i takové, které nepracují vůbec. Vznesla dotaz,  proč tyto 
komise nepracují? Chybou také je, že MR nestanovuje komisím úkoly a neinspiruje je.  
p. Beran - dopravní komise například projednala řadu podnětů, napsali zápis pro MR, ale 
zatím nedostali žádnou odpověď.  
ing. Zima - MR zápis nedostala a nedostal se asi ani na místa patřičná. Například navrhované 
označení přechodu pro chodce na autobusovém nádraží nemusí řešit MR, ta řeší jen takové 
věci, kde je potřebné finanční rozhodnutí. Je to jinak záležitost odborného útvaru Městského 
úřadu a je třeba okamžitě prověřit, kde nastala chyba. 
ing. Toman - stává se, že komise nezasedá ani jedenkrát za čtvrtletí, proto navrhuje, aby se v 
takovém případě nevyplácela žádná odměna. Považuje to za mrhání penězi.  
ing. Zima - oponuje ing. Tomanovi, myslí si, že je to motivující. Pro toho, kdo dostane peníze 
i v případě nečinnosti,  je to jakýsi apel. Navrhuje zatím vyplácet odměny, pokud by se 
situace nezlepšila, potom  postupovat podle návrhu ing. Tomana. 
Mgr. Berková - uvedla, že praxe v sociální komisi je taková, že když některý člen třikrát až 
čtyřikrát na komise nepřijde, vymění ho. Každý člen má své konkrétní úkoly.  
ing. Danielová - k činnosti své komise uvedla, že ona osobně byla v letošním roce ve značné 
časové tísni, proto zatím kontroly nedokončili, ale činnost v krátké době znovu obnoví.  
ing. Toman - informoval, že je třeba rozhodnout o účelu, na který bude určena zbývající 
částka 7.290,-Kč z povodňového konta. Navrhuje se přispět na opravu mostku na Hraběcí 
stezce, která je frekventovanou vycházkovou trasou obyvatel i turistů. 
 
Usnesení č. 85/97 
MZ schvaluje použití částky 7.290,-Kč dodatečně vybrané ve veřejné peněžní sbírce na 
opravu povodní poškozeného mostku na turistické stezce.  
Hlasování: 
13:0:0 
 
ing. Toman - ve čtení MR byli poslanci informováni o nabídce Konzumu Ústí nad Orlicí - 
prodej obchodu v Červeném Potoce . 
ing.Šašek - mohli bychom se pokusit pomoci Konzumu objekt prodat, ale nepovažuje za 
vhodné, aby obchod kupovalo Město. 
p.Langr - podle nedávné informace má prý o  koupi obchodu zájem paní Marková 
 
MZ se shodlo na tom, že se nebudeme ucházet o tento dům, ale budeme pomáhat Konzumu 
najít kupce. 
 
ing.Zima - informoval o tom, že se dnes uskutečnilo jednání se zástupci Školského úřadu v 
Ústí nad Orlicí , ředitelem Gymnázia a řediteli základních škol v Králíkách. Předmětem 
jednání byl proces optimalizace sítě středních škol a budoucnost králického Gymnázia. 
Představitelé školského úřadu konstatovali, že výměnou ve funkcích na Ministerstvu školství 
se proces optimalizace částečně zpomalil, nový ministr má trochu jiný přístup. Představitelé 
města na jednání zdůraznili, že my budeme i nadále směřovat jednání k tomu, aby 
Ministerstvo školství vyhovělo naší žádosti o vyjmutí Gymnázia z procesu optimalizace. Jako 
o nouzové alternativě se uvažuje o tom, že v Králíkách zůstane osmileté gymnázium  do té 



doby, než dokončí studium dnešní primáni,  a při základní škole by se ustavila výběrová třída, 
ve které by se od šestého ročníku připravovali žáci na vstup do čtyřletého gymnázia.  
Jsou argumenty na obou stranách, je třeba se slyšet vzájemně. Musíme slyšet i argumenty 
vlády, že v národě je  jen určité procento populace vhodné ke studiu,ale i  ministerstvo musí  
slyšet naše argumenty o jisté výjimečnosti Gymnázia v Králíkách, které v regionu plní i další 
významné funkce. Po dnešním jednání cítíme velký postup a názorové sblížení obou stran.  

Ing. Zima dále  krátce sdělil, že se dnes telefonicky informoval pan Kubaník,  co 
hodláme dále dělat s tržnicí (pan Falta v brzké době ukončí nájemní vztah s panem 
Kubaníkem na prostory samoobsluhy na náměstí). Sdělil mu, že podle novely živnostenského 
zákona bude moci město stanovit tržní řád a umístění tržnice, kterou chceme přestěhovat na 
prostranství k Reichlovým.  Pan Kubaník pana starostu informoval o tom, že hodlá asi dvě 
třetiny bývalé samoobsluhy pronajmout takovému typu prodejci, jací jsou na dosavadním 
tržišti, zbytek jako gril.  
ing. Zima - vrátil se ke sbírce,  o které ve čtení z MR informoval ing. Toman. V družebním 
městě Villmar zorganizoval pan farář Daum po svém návratu z ČR, kde byl v době povodní 
na návštěvě, sbírku na pomoc povodněmi postiženým občanů. Její výtěžek 8700 marek byl 
zaslán do Králík.  
 
Usnesení č. 86/9 
Město Králíky děkuje za zorganizování sbírky především panu Daumovi a občanům 
města Villmar za poskytnutý dar. S výtěžkem sbírky naložíme podle společné dohody.  
Hlasování: 
13:0:0 
 
pí Ettelová - v Králíkách se už asi měsíc velmi špatně svítí. Je to ve vedení elektrickém nebo 
ve vedení TS? 
ing. Zima - je to jen jeden problém z celé řady nedostatků, s prací TS nejsme spokojeni a tak 
jak bylo ve čtení z MR konstatováno, pověřila ho MR sepsáním kritického dopisu řediteli TS. 
pí Procházková - bylo to skutečně v obojím vedení. Při napojování nového osvětlení došlo k 
chybnému propojení a následnému vyřazení osvětlení  určitých částí města. Po zásahu VTSM 
se situace rychle vyřešila.  
PhMr. Novák - chválí velmi pěkné nové osvětlení kostela ve Štítech, něco podobného by 
bylo vhodné i u nás.  Je si vědom, že ředitel TS je dlouhodobě nemocen, ale kritizuje 
například neosekané plochy naproti benzinovému čerpadlu, prostoru podél TS aj. Živý plot 
před mateřskou školou na Moravské je neudržován a znepříjemňuje chodcům pohyb po 
chodníku. Lituje, že výstavba nových bytů v bývalém internátu Hedvy nebude letos 
realizována, ale chápe, že se nedají vybudovat bez státních dotací.  
ing. Zima - MR dlouho a poctivě projednávala návrh bytové komise o prozatímním 
ubytování bezdomovců v tomto objektu. MR zatím návrh neschválila. Zcela jistě se někdy 
objekt na byty dokončí. Jakmile tam bezdomovce nastěhujeme,  už je těžko vystěhujeme a 
bude tak blokována možnost výstavby dalších bytů.  
PhMr. Novák - zvažovali i možnost předplacení nájemného, protože o tuto formu by se asi 
našli zájemci.  
ing. Zima - měli bychom prodiskutovat jakou strategii práce s problémovými lidmi zvolit, 
protože někteří se do problémů dostávají svou vinou.  
PhMr. Novák - jaké jsou šance na získání dotací v příštím roce? 
ing. Zima - ujistil ho,  že šance je.  
PhMr. Novák - bytová komise bude zasedat 24. 9. a bude zpracovávat bodové hodnocení 
uchazečů o byt. Vznesl dotaz, co bude město podnikat  s budovou bývalého Městského úřadu. 



ing.Zima - zaznamenal jeden zájem na vybudování fitcentra. 
PhMr.Novák - je třeba k prodeji přistupovat citlivě 
ing.Zima - on sám by byl pro využití na pečovatelský dům, ale zatím chybí potřebné finanční 
prostředky. 
Mgr.Berková - doporučuje otisknout děkovný dopis z Hanušovic v Králicku. 
ing. Šašek - nechce se zastávat TS, ale řadu věcí v současné době dělají TS jako komerční v 
souvislosti s telefonizací Králicka, což je zaneprázdňuje.  
ing.Zima - to nás ovšem nemusí zajímat, my žádáme, aby řádně plnili své úkoly ve městě 
ing. Šašek - vysvětluje nedorozumění při dělení peněz na podporu sportu, žádá  o možnost 
navštívit  zasedání MR, kde by celou záležitost podrobněji projednal. 
p.Hanák - co se bude dělat v domě na Červenovodské - bývalé  prodejně p.Dostálkové ? 
ing. Zima - upozornil ho, že byla informace ve čtení z MR - od 1. 9. 1997  je objekt pronajat 
p.Vágnerovi. 
p. Langr - je nějaký zájemce o pronájem bufetu na Malém náměstí?  Je třeba rychle 
rozhodnout, protože toto zařízení by strávníkům  chybělo . 
ing. Toman - je jeden přihlášený, výběrovým řízením byl stanoven termín přihlášek do 12. 9., 
MR rozhodne na nejbližším zasedání. 
pí Procházková - předložila MZ k posouzení návrh, který zaregistrovala nedávno v denním 
tisku. Zastupitelé v Českém Krumlově rozhodli, že město zveřejní náplň práce všech 
zaměstnanců radnice, aby lidé věděli, co vlastně úředníci dělají a s čím se na ně mohou 
obracet. Každý občan města má tak možnost nahlédnut do spisů,  v nichž jsou specifikovány 
oblasti a úkoly. 
ing. Šašek - není potřeba náplně zveřejňovat, každý si přečte informační tabuli.  
p. Beran - není třeba v tom vidět problém. Kdo na úřad přichází s tím, že bude problém, 
stejně si ho najde. Kdo si chce najít správné dveře, najde si je. 
p. Krabec - kritizuje, že dnes,  tj. v úřední den v odpoledních hodinách byl MěÚ sice otevřen, 
ale v žádné kanceláři nebyli úředníci přítomni. Občané byli právem rozzlobeni. 
pí Procházková - chyba to je, ale byla to situace zcela výjimečná. Ing. Toman  organizuje 
pracovní porady pravidelně v úterý ráno - tj. v neúřední den, ale dnes chtěl využít přítomnosti 
starosty, aby se sešel i on s pracovníky MěÚ. 
 
zapsala Ivana Procházková 
 
 
 
Ověření zápisu: 
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Ing. Anton Zima        Ivana Procházková 
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