
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 08 
Městského zastupitelstva 

ze dne 21. 07. 1997 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, PhMr. Novák, 

Krabec, ing. Barták, Strnad, Ryba, Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, 
Langr 

Omluven:    p. Hanák 
Neomluven:    p. Beran  
Hosté:                 ing. Šváb, p. Zeman, JUDr. Ježek 
Za MěÚ:                ing. Toman 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Zprávy z jednání MR 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 3.1 Výběr zájemce o koupi pozemku ke stavbě velkoprodejny potravin 
 3.2 Majetkové operace 
 3.3 Vývoj finančního hospodaření města v 1. pololetí 1997 
04. Vstupy poslanců a občanů  
 
 Starosta přivítal přítomné a požádal o schválení změny v pořadí projednávaných bodů. 
Navrhl bod 3.2 zařadit jako první bod hlavního jednání. Všichni přítomní s tímto návrhem 
souhlasili.  
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
      Ověření provedou ing. Barták a p. Krabec. 
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

S vybranými body MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
Starosta poděkoval všem občanům, kteří v době povodní neztratili hlavu, zachránili nejen 
svůj majetek, ale pomáhali obětavě i sousedům. Dále poděkoval paní Berkové a 
Procházkové, které se iniciativně podílely na organizaci humanitární sbírky v našem 
městě. Poděkování a uznání si zaslouží také všechny složky, které mají na starost 
bezpečnost občanů - profesionální i dobrovolní hasiči, policisté. Dík patří i pracovníkům 
TS a VTSM. Všichni zainteresovaní pracovali obětavě, zajišťovali vše potřebné tak, že 
nedošlo ke zbytečným škodám. Tato situace nás může povzbudit, protože se spontánně 
podařilo zorganizovat vše v dané době potřebné.  
 Paní Procházková informovala o průběhu humanitární a peněžní sbírky. Po krátké 
diskusi se MZ rozhodlo, že finanční prostředky budou určeny na konkrétní pomoc 
postiženým obcím, nebudou poukázány na centrální konto. Po 15.000,-Kč dostanou obce 
Lichkov a Dolní Morava, 42.000,-Kč Hanušovice. Vedení města s obcemi projedná, na 
jaký konkrétní účel budou finační prostředky použity,  a bude o tom občany informovat. 
 Ing. Zima zdůraznil, že v těchto sbírkách bude nutné pokračovat - zaměřovat se na 
další potřebnou pomoc postiženým.  
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03. Hlavní jednání 
3.1 Výběr zájemce o koupi pozemku ke stavbě velkoprodejny potravin  
Před vlastním projednáním tohoto bodu připomněl ing. Zima, že MZ 19. 5. 1997 
přijalo usnesení č. 45/97: 
„MZ rozhodlo po analýze současného stavu v zásobování potravinami vyhlásit 
výběrové řízení, veřejnou soutěž se záměrem výstavba a provozování velkokapacitní 
prodejny potravin. Po 15. 6. 1997 budou na odboru výstavby MěÚ k dispozici 
podklady pro zájemce. MZ schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 504/1 a st.p.č. 
502/1 v k.ú. Králíky.“ 
Pokud by se ale postupovalo podle tohoto usnesení, musela by se vyhlásit veřejná 
soutěž podle zákona o veřejných zakázkách 229/96 Sb. To by znamenalo, že 
rozhodnout  o investorovi by bylo možné  nejdříve koncem září 1997. Protože MZ o 
investorovi chtělo rozhodnout 21. 7. 1997, požádal starosta poslance oběžníkem o 
revokaci tohoto usnesení. S novým zněním byli formou oběžníku všichni členové 
MZ 30. 6. 1997 seznámeni a požádáni o hlasování per rollam (tj. hlasovat podpisem 
na oběžníku, což se  používá  v případě, že rozhodnutí nesnese odkladu) podpisem na 
oběžníku. Nové znění usnesení č. 45/97 je následující: 
„MZ rozhodlo po analýze současného stavu v zásobování potravinami oslovit 
zájemce o výstavbu velkokapacitní prodejny potravin v Králíkách a zveřejnit záměr 
prodat pozemky st.p.č. 504/1 a st.p.č. 502/1 v k.ú. Králíky“. 
Hlasování: 
13:0:2 

 
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, je uvedeno v zápisu z nejbližšího 
zasedání MZ, takže jsou splněny všechny zákonné podmínky pro jeho platnost.  
Tuto změnu jsme si dovolili, protože tři zájemci byli známí a postup byl prakticky 
stejný jako při klasickém výběrovém řízení. Dokumentaci o pozemku a všechny 
potřebné informace všichni dostali. Do stanoveného termínu - 14. 7. 1997 do 12.00 
hod. byly odevzdány dvě přihlášky, které měly všechny náležitosti, a přihláška pana 
Falty, která nebyla kompletní a byla doručena pozdě. Přijaty tedy byly dvě přihlášky - 
Konzumu Ústí nad Orlicí a pana Zemana z Lichkova. 
MR se s nimi seznámila 14. 7. a protože to považuje za důležitou věc, proběhlo 21. 7. 
1997 v 15.00 a v 16.00 hodin s oběma přihlášenými odděleně jednání. Nyní jsou oba 
uchazeči připraveni zodpovídat dotazy členů MZ. 
Starosta požádal poslance, aby zvažovali věc zodpovědně a důsledně. Je třeba se 
detailně ptát, i když oba uchazeči jsou důvěryhodní. Připomněl zkušenosti z minulého 
volebního období, kdy MZ rozhodovalo o některých důležitých prodejích, ručeních na 
základě nedostatečných informací. Důkladná diskuse pro získání maxima informaci je 
velmi nutná.  
Jako první předstoupil před MZ zástupce Konzumu Ústí nad Orlicí ing. Šváb. Starosta 
ho přivítal a seznámil s procedurálními zásadami, podle kterých MZ postupuje: za 
nepřítomnosti druhého uchazeče seznámí MZ se svou nabídkou, zodpoví dotazy členů 
MZ a totéž za jeho nepřítomnosti proběhne s druhým uchazečem. Potom bude 
následovat hlasování za přítomnosti obou. Požádal ing. Švába o prezentaci nabídky 
Konzumu. 
Ing. Šváb uvedl, že v roce 1991 se přetransformovalo z družstva Jednota obchodní 
družstvo Konzum, v současné době  provozují 95 prodejen, pohostinství neprovozují. 
Mezi 72 spotřebními družstvy v ČR patří mezi 10 největších. Jsou úspěšnou firmou, 
jejich finační situace je dobrá. Letos například postavili výhradně z vlastních 
prostředků velkou halu velkoobchodu v Letohradě, v nejbližších dnech zahajují stavbu 
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velkoprodejny v Chocni. Cílem Konzumu je vybudování nové sítě moderních 
velkoplošných prodejen, které zákazníkům umožní pohodlný nákup v celém rozsahu 
sortimentu potravin a průmyslového zboží denní potřeby. Jedním z charakteristických 
prvků těchto prodejen je to, že neslouží pouze obyvatelům z těsné blízkosti prodejny, 
ale jsou zaměřeny do značné míry na „automobilové zákazníky“ ze širokého okolí. 
Tím se vytváří vysoká spádovost obyvatelstva a dochází tak k velmi zajímavému a 
žádoucímu jevu vzájemné podpory dalších podnikatelských aktivit v daném místě. 
Realitou však je, že vybudování této prodejny je vysoce finančně nákladná záležitost a 
mohou ji realizovat pouze kapitálově silné a stabilizované firmy, mezi které Konzum v 
Ústí nad Orlicí jednoznačně patří, jedná se o jednu z největších českých 
maloobchodních firem v ČR, která je zároveň součástí seskupení  COOP.  
Obchodní záměr Konzumu je vybudovat v Králíkách vysoce výkonnou 
plnosortimentní diskontní velkoprodejnu západoevropského standardu (jako jsou 
například diskontní prodejny PLUS). Důraz bude kladen na aktivní cenovou politiku 
zaměřenou na maximální snížení cen (v průměru o 5 - 10 % nižší cenovou hladinu než 
v běžné obchodní síti), pravidelné cenové nabídky se „super“ cenami na vybraný 
sortiment zboží. Nabízený sortiment -  základní skupiny: ovoce a zelenina, mléčné 
výrobky a tuky, mražené výrobky, chléb a pečivo, maso a uzenina, pivo a 
nealkoholické nápoje, těžký koloniál, ostatní suchý sortiment, cigarety a alkoholické 
nápoje, drogérie.  
Rozšířenou otevírací dobou se chceme maximálně přizpůsobit potřebám obyvatelstva 
a předpokládáme prodej 7 dní v týdnu s prodlouženou otevírací dobou ve všední dny 
až do 19.00 - 20.00 hodin, jako se samozřejmostí počítáme s možností nákupu do 
automobilu. Plánováno je parkoviště pro 50 aut s bezbariérovým přístupem do 
prodejny. Nákupní vozíky budou umístěny v dostatečném množství před prodejnou. 
Počítáme s tím, že budeme zajišťovat svoz starších a nemotorizovaných spoluobčanů z 
okolních obcí, ve kterých není a nebo v budoucnu nebude prodejna potravin, a 
umožnit jim důstojný nákup v naší velkoprodejně.  
Snažili jsme se v nabídce reagovat i na jednání se starostou města - zvažována je 
možnost odprodeje finského domku v areálu bývalých Stavebnin v Dolní Lipce za 
odhadní cenu Městu Králíky.  

 
Z diskuze: 
ing. Tóth - město dalo své podmínky, má naopak Konzum nějaké podmínky vůči městu? 
ing. Šváb - jediná podmínka je velikost pozemku 3000 m2, tj. plocha prodejny, parkovací 
plocha a přístupová cesta.  
PhMr. Novák - mapovali vhodná místa v Králíkách, jak se jim tento pozemek zdá vhodný? 
ing. Šváb - sami si tento pozemek vytypovali před několika lety. 
p. Strnad - nelíbí se mu navrhovaný architektonický vzhled prodejny, jak jsou připraveni 
reagovat na tyto připomínky, jak se jim jeví návaznost prodejny na sousední benzinovou 
pumpu. 
ing. Šváb - postupují tak, že vnější vzhled konzultují vždy s městským architektem, s 
Benzinou zatím nejednali, když není rozhodnuto. Tyto dvě obchodní činnosti se vzájemně 
podporují, rozhodně by s Benzinou jednali a snažili se dohodnout.  
PhMr. Novák - když by byli úspěšní, jak dlouhou dobu potřebují k realizaci? 
ing. Šváb - letos by zahájili geologický průzkum a časově náročné vyřizování stavebního 
povolení. Od nabytí právní moci stavebního povolení jsou schopni za 3 měsíce prodejnu 
postavit.  

 3



ing. Zima - na pozemku stojí sloupová trafostanice a v blízkosti jsou dvě lípy a památná 
kaplička - jak jsou připraveni na toto? 
ing. Šváb - trafo by přemístili, památku a stromy by samozřejmě respektovali. 
Mgr. Berková - co plánují se současnou prodejnou na rohu Nádražní ulice? 
ing. Šváb - zůstal by v ní pultový prodej specializovaný na prodej výrobků studené kuchyně, 
cukrářských výrobků, luxusnějšího  zboží. 
Mgr. Berková - jak míní nabídku svozu lidí z vesnic na nákupy? 
ing. Šváb - objednali by tuto službu u místního dopravce 2x až 3x týdně, protože je to 
výhodnější než provozovat prodejny na vesnicích nebo pojízdné prodejny.  
ing. Barták - s jakým personálním obsazením prodejny počítají? 
ing. Šváb - diskont počítá s velkou produktivitou pracovníků, proto plánují 6 - 10 pracovníků.  
ing. Barták - plánují obslužný úsek masa nebo budou prodávat balené maso? 
ing. Šváb - nepočítá se s žádným pultovým prodejem, diskontní prodejna by disponovala 
značně velkým prostorem mrazírenských boxů, maso i uzeniny by byly porcované a balené.  
p. Krabec - kam půjdou daně z jejich obchodního  družstva? 
ing. Šváb - bohužel tuto situaci nemůžou ovlivnit, to je věc Parlamentu, zda změní dosavadní 
zákony.  
 
 Druhým uchazečem o koupi pozemku byl pan Zeman z Lichkova. Ing. Zima 
zopakoval informace o proceduře  a předložil členům MZ písemnou a výkresovou část jeho 
nabídky stejně jako byla k dispozici nabídka Konzumu.  Pan Zeman hned v úvodu sdělil, že 
po dnešním jednání s Městskou radou zvážil situaci a odstupuje.  Ing. Zima přesto, že pan 
Zeman sdělil, že odstupuje, seznámil přítomné s jeho záměrem: pan Zeman by vybudoval v 
přízemí velkoprodejnu a v I. patře motorest - obě části s nepřetržitým provozem. Při diskuzi 
na MR jsme se snažili najít i jinou komoditu, která by byla vhodnou pro velkoprodejnu, ale 
nenašli jsme ji. Pan Zeman uvedl, že má možnost v případě neúspěchu s prodejnou v 
Králíkách získat pozemek v Lichkově, kde by chtěl postavit motorest s ubytováním (Motel).  
 
Z diskuze: 
PhMr. Novák - považuje návrh pana Zemana za dobrý, protože v Králíkách zařízení tohoto 
typu chybí.  
pí Ettelová - který jiný pozemek by se panu Zemanovi hodil? 
p. Zeman - nyní o konkrétním místě ještě neuvažoval. 
ing. Barták - nebyla by pro tento typ podnikání vhodná nemovitost po paní Dostálkové? 
p. Zeman - pro jeho záměr vhodná není. 
ing. Zima - pozemek je výhodný a stavba je to taková, že by se dala rozšířit. Stávající 
křižovatka by se měla v dohledné době změnit a pozemek by se zvětšil.  
p. Zeman - k jeho záměru potřebuje větší plochu i na parkování vozidel. 
ing. Zima - na závěr se pana Zemana dotázal, zda tedy považuje za definitivní svůj výrok o 
odstoupení z výběru na velkoprodejnu.  
p. Zeman - potvrdil své odstoupení. Má-li město zájem o motorest ( on zájem cítí  a váží si 
ho), chce zde zařízení vybudovat. Je to pro něj velice závažné rozhodnutí, protože již rok 
ztratil a velice nerad by zahájení výstavby zase o rok odkládal.  
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Usnesení MZ 65/97 
MZ pověřuje starostu, aby ve spolupráci s panem Zemanem vytypoval takové místo, 
které by mu umožňovalo realizaci jeho podnikatelského záměru. 
Hlasování: 
13:0:0 

Před závěrečným hlasováním ještě krátce pokračovala diskuse: 
 
ing. Danielová  - jaký byl časový prostor na přípravu podkladů pro účast ve výběru. 
ing. Zima - všichni, kdo v minulosti o tento pozemek žádali na jakýkoliv účel, dostali včas 
informace a měli dostatek času na přípravu nabídky. 
p. Strnad - očekával, že sortiment bude takový, že skutečně bude možný nákup pod jednou 
střechou včetně obslužného úseku s prodejem masa. Nabídkou Konzumu je v tomto případě 
zklamán. 
ing. Zima - diskont prodává statisticky nejžádanější sortiment, tzn., že je to asi 1300 položek 
zboží.  
pí Ettelová - pan Zeman nám rozhodování ulehčil, navrhuje hlasovat veřejně. 
Mgr. Berková - není tu riziko, že za čas v prodejně změní sortiment a budou prodávat jiný 
než uvedli v nabídce? 
ing. Zima - Konzum prodává jen potraviny, smluvně ho ale nelze zavázat.  
 

Starosta uzavřel diskusi a pozval do zasedací síně i  ing. Švába a informoval ho o tom, 
že konkurent pan Zeman rezignoval na svoji účast. 
Poté proběhlo veřejné hlasování k navrženému usnesení. 
 
Usnesení MZ 66/97 
MZ schvaluje prodej pozemku st.p.č. 502/1 v a st.p.č. 504/1 v k.ú. Králíky obchodnímu 
družstvu Konzum v Ústí nad Orlicí za účelem výstavby a provozování velkokapacitní 
diskontní prodejny potravin za podmínek uvedených v jeho nabídce.  
Hlasování: 
13:0:0 

 
Ing. Šváb poděkoval MZ za důvěru, kterou poctilo MZ jeho firmu, a doufá, že za rok 

budeme moci již společně hodnotit, jak je obyvatelstvo spokojeno. 
 Ing. Zima navrhl před další bod hlavního jednání předřadit vstupy občanů, s čímž 
všichni členové MZ souhlasili. 

 
Pan JUDr. Ježek z ulice Za Pilou na začátku poděkoval za plynofikaci ulice Za Pilou. 

Vzhledem k tomu, že v této lokalitě nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy k pozemkům s 
paní Danuškou Kubů, občané, kteří chtějí změnit vytápění na plynové, nemohou dostat 
stavební povolení na plynové přípojky. Domnívá se, že když je k hlavnímu plynovému řádu 
vydáno pravomocné stavební povolení, pak by mohly podle plynárenského zákona 
Východočeské plynárny vedení dobudovat s tím, že by plynový řád byl věcným břemenem.   
Podle něj je možné vydat stavební povolení na přípojky. V lokalitě se všichni na změnu 
plynového vytápění přichystali, vyvložkovali komíny apod. a nyní mají pocit, že se  do topné 
sezóny záležitost nestihne vyřešit. Vznesl dotaz jak tedy postupovat a požádal vedení města, 
aby urychleně jednalo s paní Kubů. JUDr. Ježek žádá, aby byli neprodleně informováni o 
dalším postupu i v případě neúspěšného jednání, aby si mohli případně zajistit zásobu 
pevného paliva.  
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Ing. Zima poděkoval za podnět JUDr. Ježkovi a přislíbil, že hned zítra se problémem 
začne zabývat s vedoucími příslušných odborů. Předpokládá, že se  podaří vyřídit, aby se akce 
letos dokončila. 

JUDr. Ježek poděkoval a vyslovil přání, aby se případ dotáhl do úspěšného konce. 
 

3.2 Majetkové operace 
 Ing. Toman předložil návrh, který zpracoval ing. Fogl.  

3.2.1 O koupi pozemku st.p.č. 856/1 v k.ú. Králíky o výměře 24 m2 požádal pan Josef 
Prokop, bytem Králíky, U Zastávky 399. Jedná se o pozemek pod větší částí garáže 
žadatele v Plynárenské ulici. Zbývající menší část vlastní pan Petr Novotný. 

 
Usnesení MZ 67/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 856/1 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.2.2 O směnu pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Králíky na rohu Příčné a Valdštejnovy ulice, 
který Město Králíky koupilo od Pozemkového fondu ČR, za pozemek p.p.č. 
1078/1 v Nádražní ulici (zahrada u pošty) požádala Česká pošta s.p.  

 
Usnesení 68/97 
MZ schvaluje záměr směny pozemku p.p.č. 347 v k.ú. Králíky, který je ve vlastnictví 
Města, za pozemek p.p.č. 1078/1 v k.ú. Králíky do vlastnictví České pošty s.p. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.3 Vývoj finančního hospodaření Města Králíky v 1. pololetí 1997 
Ing. Zima uvedl, že vývoj finanční situace za 1. pololetí byl projednán na 
poradách vedoucích odborů. Hledali společně řešení, protože Město se ocitlo v 
situaci, kdy je ve schodku asi 2 mil. Kč, a nebyli jsme schopni platit faktury. 
Vedoucí provedli rozbor na svých úsecích a byl zpracován přehled plnění 
jednotlivých kapitol. Výsledek nyní předkládá MZ. 

PRÍJMY PLÁN NA 1.pololetí 
 (50% celoroč.plánu)    

SKUTEČNÉ 
PLNĚNÍ za 1.pololetí 

ROZDÍL PŘEDPOKLAD 
PŘÍJMŮ 

 do konce roku 
Daně celkem 8.563.000,-       7.021.000,- -1.542.000,- 6.680.000,-* 
Poplatky            461.000,-          623.000,-   +162.000,-    299.000,- 
Nedaňové příjmy 
(včetně příjmů z Jimexu) 

     10.439.000,-       9.872.000,-    -567.000,- 4.500.000,- 

Kapitálové příjmy 
(z prodeje pozemků a 
nemovitostí) 

        3.163.000,-          884.000,- -2.279.000,- 1.310.000,- 

Globální dotace 
(od Okres. úřadu) 

        3.550.000,-        3.500.000,-      -50.000,-        3.500,- 

CELKEM    16.289.000,- 
 
(* podle prvního a druhého vládního balíčku se počítá s nižším výběrem daní asi o 15  - 20 % daní, my počítáme  
spíše s variantou 20 %) 
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Výdaje  
Do konce roku potřebujeme ke krytí potřebných výdajů zatím bez škrtů ve schváleném 

rozpočtu roku 1997 18.800.000,-Kč. Paní Pecháčková spočítala, že je nutné zajistit výdaje o 
1.440.000,-Kč menší než v původním rozpočtu, tj. tedy 17.360.000,-Kč. (například výdaje na 
koupi pozemků byly sníženy, protože se rozhodlo, že bezpodmínečně nutné je koupit jen dva 
pozemky - od pí Kubů a pana Hovada. Po konečné rozvaze a po poradě s vedoucími odborů 
chybí tedy 1.070.000,-Kč, když počítáme s jen skutečně pevnými příjmy. Vyčíslené škody z 
povodně jsou asi 350.000 - 400.000,-Kč . Zatím nevíme, do jaké míry nám naše výdaje budou 
sanovány, proto počítáme s celkovým mankem 1.500.000,-Kč. Na nás je, jak rozhodneme. 
Jsou dvě možnosti - buď najít dodatečné zdroje příjmů nebo seškrtat výdaje.  
Starosta vyzval vedoucí finančního odboru paní Pecháčkovou k doplnění jeho výkladu. Paní 
Pecháčková konstatovala, že vzhledem k tomu, že starosta informoval vyčerpávajícím 
způsobem, nemá žádné další doplňky.  
 
Z diskuze: 
PhMr. Novák - proč je dosavadní daňová výtěžnost tak malá, když se vycházelo z loňské 
skutečnosti? 
ing. Zima - finanční úřady nyní zaslaly městům všechno, co měly v pokladnách, takže plnění 
je 50 %, ale vládní balíčky vyvolají ve 2. pololetí nižší plnění daňových příjmů.  
ing. Tóth - v rozpočtu je počítáno s příjmem 2,5 mil. z prodeje akcií. Prodaly se již některé? 
ing. Zima - zatím se neprodaly žádné, ale  Hradec Králové a Pardubice mají i nadále zájem. 
pí Pecháčková - akcie může zatím prodávat jen město městu.  
pí Ettelová - je mile překvapena, že schodek je jen 1,5 mil. Kč a je přesvědčena, že na konci 
roku  dopadne rozpočet zase dobře. 
pí Pecháčková - problém je, že příjmy z prodejů budou třeba až koncem roku, ale my je 
potřebujeme dřív, protože stavět se dá v Králíkách  jen do října.  
ing. Zima - uvedl, že paní Pecháčková vyčíslila, že měsíčně potřebujeme  na provoz města a 
organizací 2,190.00,-Kč tj. 13.000.000,-Kč do konce roku. Na placení faktur jsou volné tedy 
jen 3 mil.,  což znamená, že nemáme skoro žádný prostor.  
p. Ryba - co město hodlá dělat dál s areálem bývalého ČSAD? 
ing. Zima -  nebudeme prodávat. 
ing. Tóth  - v rozpočtu je plánováno na klubové zařízení v Dolní Lipce 1,5 mil.Kč. 
ing. Zima - při jednání s ředitelem Konzumu jsme řešili i odprodej finského domku v areálu 
bývalých Stavebnin v Dolní Lipce, který by se dotvořil a vybavil tak, aby vyhovoval 
společenské poptávce Dolní Lipky.  
 
 Starosta konstatoval, že pokud MZ není ochotno přijmout restrikce hned, navrhuje 
postupovat tak, že nastane-li problém, předloží ho k řešení MR a potom MZ.  
 
Usnesení č. 69/97 
MZ bere na vědomí informace o stavu rozpočtu k 30. 6. 1997 a pověřuje MR posoudit 
možnost navýšení příjmů případně restrikci na straně výdajů. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
p. Strnad - požádal starostu o informaci, zda je možné dostat mimořádnou splátku globální 
dotace od Okresního úřadu? 
ing. Zima - pokud o ni budeme žádat, je možné jí podle informace z Okresního úřadu získat. 
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p. Strnad - podáme tuto žádost? 
ing. Zima - na poradě starostů dal přednosta Okresního úřadu příslib, že budou vykryty 
dotace na regeneraci památek i na bytovou výstavbu. 
p. Strnad - je reálné, že nástavba na čp. 662 bude letos hotová? 
ing. Zima - Agrostav počítá s tím, že nástavbu dokončí jako zimní akci. 
p. Langr - kdy začne vysílat Prima? 
ing. Zima - zatím nevysílá, musíme zahájení zaurgovat. 
ing. Toman - podle posledních informací chybí nějaký díl ze Slovenska,  ale je předpoklad, 
že provoz bude do konce prázdnin zahájen.  
p. Krabec - jak pokračuje prodej bytů? 
ing. Zima - u Jimexu jsou objednána prohlášení vlastníka, prodej by se měl do konce roku 
určitě uskutečnit. 
p. Krabec - je stanoven termín dokončení úprav Velkého náměstí? 
ing. Zima - z úvěru, který ČS a.s. Městu poskytla, se realizuje úpravu povrchu náměstí po 
všech opravách inženýrských sítí. Struktura úvěru je stanovena tak, že na nic jiného nelze 
prostředky použít.  Náměstí se tedy neupravuje na úkor jiné akce, do konce prázdnin by mělo 
být hotové včetně nového osvětlení a instalace nového mobiliáře.  
Mgr. Berková - připomněla, že v prodejně Trio probíhá i nadále sbírka potřebných věcí, 
finanční sbírka pokračuje na MěÚ. Děkuje všem, kteří se zúčastnili a podíleli se na 
organizaci.  
V minulých dnech se opět projevila poruchovost místního rozhlasu v případě, kdy bylo 
potřeba rychle informovat o zákazu používání nepřevařené vody z vodovodu. Do budoucna je 
nutné počítat s opravou rozhlasu.  
ing. Zima - souhlasí, ale v tomto případě se dalo operativně řešit například tak, že by auto s 
tlampačem objelo dvakrát město. 
PhMr. Novák - bytová komise navrhuje DDM a bývalý MěÚ využít na byty, nesouhlasí s 
tím, aby byly využity na pečovatelský dům.  Domy v současné době chátrají.  
ing. Zima - momentálně nejsou na rekonstrukci na pečovatelské byty finanční prostředky.  
PhMr. Novák - byty by si v bývalém DDM na vlastní náklady opravili zájemci, je o tom 
přesvědčen.  
ing. Zima - navrhl by dokonce udělat dražbu na tyto byty.  
PhMr. Novák - bytová komise navrhuje budovu bývalého MěÚ prodat, protože její jakákoliv 
přestavba je finančně náročná.  
 
zapsala Ivana Procházková 
 
Ověření zápisu: 
 
ing. Barták  ............................................................... 
 
p. Krabec .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton ZIMA     Ivana PROCHÁZKOVÁ    
    starosta       zástupce starosty 
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