
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 06 
Městského zastupitelstva 

ze dne 19. 05. 1997 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Ettelová, ing. Danielová, p. Beran, PhMr. Novák, p. 
Krabec, ing. Barták, p. Strnad, p. Ryba, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. Hanák, p. 
Langr 
 
Omluven: pí Procházková 
 
Hosté: 5 občanů Králík 
 
Za MěÚ: ing. Toman, ing. Fogl, p. Dobrohruška, p. Čuma, ing. Orlita, pí Pecháčková 
 
 
 
MZ schválilo tento program jednání: 
01. Zahájení, přítomnost, ověřovatelé zápisu 
02. Informace z jednání MR 
03. Hlavní jednání 

3.1 Majetkové operace 
3.2 Informace odboru VTSM o svozu a třídění TDO 
3.3 Novela vyhlášky o místních poplatcích 
3.4 Hospodaření města za období leden - duben 1997 

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

Přítomno 14 členů MZ. 
Ověření provedou ing. Danielová a p. Beran. 

 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

Tajemník MěÚ přečetl podstatné body ze zápisů jednání MR z 28. 4., 5. 5. a 12. 5.. 
Starosta k těmto bodům podal některé vysvětlující informace. Ing. Danielová požádala o 
informaci jak proběhl výběr zájemců o pronájem bytů v půdní nadstavbě bytového domu 
čp. 662. Starosta , PhMr. Novák a ved. správního odboru informovali: Na základě 
Směrnice schválené MZ 21. 4. 1997 proběhlo veřejné losování. Na 5 bytů 1+1 bylo 
přihlášeno 6 zájemců. Na 7 bytů 1+2 bylo přihlášeno 8 zájemců. Ke každému bytu bylo 
vylosováno jméno zájemce a jeden zájemce zůstal v každé kategorii jako náhradník. 
Losování proběhlo za účasti notářky JUDr. Botové, byl o něm sepsán zápis notářsky 
potvrzený. Pan Krabec namítl, že mu nebylo známo, že je více zájemců než bytů, 
domníval se, že je přesně tolik zájemců, kolik je bytů. Pro losování bytů by nehlasoval.  
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03. Hlavní jednání 
3.1 Majetkové operace 

Návrhy přednesl vedoucí majetkového odboru ing. Fogl. 
 

3.1.1 Dům čp. 353 v Příční ulici 
O prodej domu v Příčné ulici čp. 353 je více zájemců. Zájemci dostávají informace o 
podmínkách, které k opravě domu stanovila Památková péče. 

 
Usnesení MZ 41/97: 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr dům čp. 353 v Příčné ulici se stavební parcelou 
213/1 v k.ú. Králíky prodat. 
Hlasování : 
14:0:0 
 

3.1.2 Dům v Prostřední Lipce čp. 61 (pohostinství) 
O prodej domu byl projeven zájem. Část domu je pronajata, provozuje se v ní 
hostinská činnost. V další části budovy je sál, přísálí, jeviště, klubovna, garáž SDH. 
Podkrovní prostory jsou t.č. nevyuživatelné. Odbor výstavby prověří, zda by se 
budova mohla rozdělit a prodat jen některá její část. O záměru prodat nemovitosti 
budou informováni občané žijící v Prostřední Lipce.  

 
Usnesení MZ 42/97: 
MZ schvaluje záměr budovu čp. 61 v Prostřední Lipce se st.p.č. 41 v k.ú. Prostřední 
Lipka nebo jen některou její část prodat.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.3 Pozemek p.p.č. 71/1 v k.ú. Králíky  
O koupi pozemku č. 71/1 v ulici Kosmonautů v k.ú. Králíky byl projeven zájem.  

 
Usnesení MZ č. 43/97: 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č.  71/1 v k.ú, Králíky ke 
stavbě rodinného domku. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.4 Pozemek p.p.č. 68/6 v k.ú. Králíky  
 
Usnesení MZ č. 44/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje p.p.č. 68/6 v k.ú. Králíky ke stavbě 
rodinného domku.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.5 Pozemky u Benziny 
O koupi pozemků v lokalitě pod Benzinou v sousedství ulice Moravské se zajímá již 
delší dobu více zájemců. V poslední době se podařilo objasnit vlastnické vztahy k 
pozemkům. 

Z diskuze: 
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Starosta města připomněl: Pozemky tvoří významnou lokalitu. Musíme velmi dobře zvážit jak 
a čím bude využita a zastavěna Existují historické návrhy na využití. Bylo počítáno vždy s 
bytovou zástavbou. Bohužel bez většího rozmyslu se postavily u nádraží 3 panelové domy a 
hokejové hřiště. 
V obcích, ale i ve městě se objevuje zhoršení zásobování potravinami, zanikají prodejny 
potravin (samoobsluha u Hedvy, samoobsluha u autobusového nádraží, obchod v 
Heřmanicích, obchod v Dolní Hedeči). Nastal čas, kdy musíme chránit občana. Ve vyspělých 
státech se zásobování vesnic většinou provádí z velkoprodejen umístěných v blízkosti 
městečka. Taková situace se přímo nabízí. Občané si mohou nakoupit na delší dobu, pohodlně 
a většinou levněji.  Lokalitou by mohla být zajímavá i pro turisty, mohla by přilákat turisty   
do města.  
Starosta města doporučuje vypsat veřejnou soutěž pro zájemce o stavbu nákupního střediska, 
stanovit podmínky a závazky uživatele vůči městu pro budoucí provoz. Při zveřejnění záměru 
se zveřejní také situační plán území. 
Zájemci o koupi pozemků, kteří se zúčastní veřejné soutěže obdrží od odboru výstavby 
potřebné podklady. 
Diskuze se zúčastnili členové MZ a přítomní občané. 
 
Usnesení MZ 45/97: 
Městské zastupitelstvo rozhodlo, po analýze současného stavu v zásobování potravinami, 
vyhlásit výběrové řízení, veřejnou soutěž se záměrem výstavby 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.pč. 504/1 a st.p.č. 502/1 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.6 Prodej pozemku st.pč. 1441 v k.ú. Králíky 
Usnesením 33/97 schválilo MZ záměr prodat pozemek. O prodeji bude rozhodovat 
MZ na červnovém zasedání. K tomuto jednání připraví MěÚ potřebné podklady a 
argumenty. 

 
3.1.7 Budovy Opletalova 121 (bývalý dvůr Statku) 
Komplex budov má v pronájmu firma Stavofin. Nájemní smlouva je s opčním právem. 
Stavofin od smlouvy odstupuje. Má zájem uzavřít nájemní smlouvu bez opčního 
práva. K tomuto kroku je vede finanční situace firmy. Hledá se pro obě strany korektní 
a přijatelné řešení. 

 
Usnesení MZ 46/97:  
Městské zastupitelstvo souhlasí s ukončením nájemní smlouvy s opčním právem mezi 
Městem Králíky a firmou Stavofin na pronájem areálu Opletalova 121 ke dni 31. 5. 
1997. Závazky vyplývající z této smlouvy musí být splněny. 
Od 1. 6. 1997 nabídnout nájemní smlouvu bez opčního práva. Nájem je možné rozčlenit 
na více nájemců. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
 
3.2 Informace o svozu a třídění TDO 
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Informaci podal ing. Josef Orlita, referent pro životní prostředí odboru výstavby MěÚ.  
Od počátku roku 1997 do konce dubna 97 je placeno celkem 936 popelnic. 
Předpokládalo se, že bude ročně placeno 1600 popelnic. Sběrné dvory navštěvuje 
poměrně málo lidí. Od počátku roku to bylo pouze 22 občanů, kteří nemají zaplacenou 
popelnici. 
Proto, aby se zamezilo odkládání domovních odpadů do nádob na tříděný odpad 
(zelené nádoby z umělé hmoty) část těchto nádob se uzamkla. Bude se zjišťovat, jestli 
uzamykání nádob bude mít vliv na kvalitu tříděného odpadu. Doposud se v zelených 
popelnicích objevuje mnoho odpadů, které tam nepatří a nemohou být. Často se stává, 
že znečištění tam je tolik, že se musí celá nádoba vysypat do odpadu, nevyplatí se ji 
přetřídit.  
Odbor životního prostředí ve spolupráci s TS vytiskli letáček, kde je uveden přehled 
nejdůležitějších informací o třídění a likvidaci odpadů v Králíkách a integrovaných 
obcích, tam je doručován do domácností.   
Je důležité si uvědomit, že sběr a třídění odpadů je služba pro občany, kteří ji platí tím, 
že si zaplatí popelnici. Občané, kteří popelnici neplatí na těchto službách parazitují.  
Mezníkem pro zkvalitnění odpadového hospodářství bude novelizovaný zákon o 
odpadech. Umožní vybírat část poplatků od každého občana. Odbor výstavby a TS 
připraví na základě zákona novou vyhlášku o nakládání s odpady ve městě. Mohla by 
platit již od 1. 7. 1997.  
V diskusi byly objasněny  některé upřesňující informace. 

 
3.3 Novela vyhlášky o místních poplatcích 
Návrh novely přednesl vedoucí správního odboru MěÚ p. Josef Dobrohruška. 
Parlament ČR přijal nový zákon o pozemních komunikacích 13/97 Sb. Proto, aby 
vyhláška byla v souladu s tímto zákonem navrhuje vypustit v článku 4 odstavce 5 d a 
odstavce 5 i , týkající se poplatku za parkování na místních komunikacích. 
Tyto odstavce budou nahrazeny novou vyhláškou, kterou správní odbor navrhne a 
předloží MR ke schválení. 

 
Usnesení MZ 48/97: 
Městské zastupitelstvo schvaluje úpravu vyhlášky č. 1/97 o místních poplatcích 
spočívající ve vypuštění odstavce 5 d a 5 i z článku 4. 
Zároveň se opraví text v článku 7, odstavce 5 takto: 
Schváleno jednáním MZ dne 19. 5. 1997. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. 6. 
1997. Současně se ruší účinnost vyhlášky o místních poplatcích 1/95 ze dne 10. 10. 1994. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.4 Hospodaření města za období leden - duben 1997 
Zprávu o hospodaření a vývoji rozpočtu města za období od ledna do konce dubna 
1997 předložila vedoucí finančního odboru MěÚ pí Pecháčková.  Přehled je zpracován 
za 1/3 roku, plnění by se měla  pohybovat kolem 33 %. 

 
 
 
 
Příjmy - v oblasti daňových příjmů jsou plněny na 23 % 
- z poplatků jsou plněny na 39 % 
- stočné na 19 % 
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- nájemné a bydlení 28 % 
- z prodeje nemovitostí na 10 % 
- dotace ze Státního rozpočtu a převody z vlastních fondů  46 % 
Celkem příjmy byly splněny na 46 % 
 
Výdaje 
- ve školství jsou plněny na 39 % 
- v bydlení a komunálních  službách na 24 % 
- v dávkách a podporách v sociálním zabezpečení na 53 % 
- v sociální péči a pomoci na 21 % 
- v územní samosprávě na 54 % 
- finanční operace (úroky z úvěrů) na 31 % 
Celkové výdaje jsou plněny na 49 % 
 
 Obecně se projevuje nedostatek finančních prostředků tak, že se stává, že finanční 
odbor musí pozdržet splatnost faktur, které je třeba zaplatit. Dostává se do nepříjemných 
situací, snaží se je řešit zodpovědně a seriozně, aby naší dodavatelé nebyli poškozováni. 

V první polovině června 97 bude provedena analýza financování investičních akcí 
plánovaných v rozpočtu pro rok 1997. Podle možností finačního krytí faktur bude určeno 
zahájení prací, jejich postup a fakturace. Vysvětlující komentář k jednotlivým investičním 
akcím podal starosta města. 
Dotazy ze strany členů MZ nebyly vzneseny. 
 
Usnesení MZ 49/97 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí vývoj rozpočtu Města Králíky za měsíce leden až 
duben 1997. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
paní Ettelová -  jak se vyvíjí jednání o budoucnosti železničního přejezdu v Dolní Lipce ? 
• Stavební úřad na základě projednání v orgánech města dal vyjádření ČD, že  Město 

Králíky nesouhlasí se zrušením přejezdu v Dolní Lipce. Od té doby není nic nového. 
Mgr. Berková - podala informaci o to, že byla uskutečněna beseda s důchodci. Ze strany 
občanů byla hodnocena kladně. Vznesla připomínku, že autobusy a vlaky nejezdí často podle 
jízdních řádů.  
• Připomínka bude přenesena při jednáních o jízdních řádech na Okresní úřad. 
pan Krabec - požadoval, aby byla stanovena pravidla pro přidělování bytů, a aby podle nich 
byl sestaven pořadník. 
• Postihnout spravedlivě všechny důvody, sociální a lidské potřeby všech žadatelů je velmi 

obtížné. Vždycky se najde něco, co občané pociťují jako nespravedlnost. PhMr. Novák 
přislíbil za bytovou komisi, že bytovou situaci paní Mgr. Cackové z Lichkova budou 
znovu velmi pečlivě posuzovat. 

pan Ryba - připomněl, že valná hromada České plynárenské společnosti má schvalovat 
obchodovatelnost jejich akcií. Město nějaké vlastní. O obchodování se budou snažit i 
podvodníci, město by jim nemělo naletět.  
pan Langr - upozornil, že v některých ulicích například v Zahradní nebo 5. května je po 
výkopech Telecomu velký nepořádek.  
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• Odbor výstavby (p. Čuma) musí pořádek po výkopech sledovat a kde je třeba sjedná 
operativně nápravu. 

ing. Zima - upozornil poslance, že po několik dní bude služebně vzdálen (s parlamentní 
delegací hospodářského výboru v Číně) a prosí o pochopení. Připomněl, že do Německa 
odjede delegace Města Králíky dne 4. června. Jedná se o reciproční návštěvu ve městě 
Villmar. 
 
zapsal ing. Bernard Toman 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
ing. Danielová ............................................ 
p. Beran ............................................. 
 
 
Ing. Anton Zima       Ivana Procházková 
starosta       zástupce starosty  
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