
Průběh z mimořádného slavnostního zasedání Městského zastupitelstva ze dne 12. dubna 
1997 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, PhMr. Novák, pí Ettelová, ing. Danielová, pí Procházková, 
p. Krabec, ing. Barták, p. Strnad, p. Ryba, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. Hanák 
Omluven: p. Beran, p. Langr 
Hosté: občané Králík, pracovníci MěÚ - p. Čuma, p. Dobrohruška, pí Kubíčková, pí 
Pecháčková, ing. Toman, p. Tomášová, ing. arch. Kryl 
 
 V průběhu slavnostního večera k otevření nové radnice se konalo v zasedací síni 
Městského zastupitelstva jeho první zasedání. 
 V úvodu starosta města ing. Zima představil hostům z řad občanů a ing. arch. Krylovi 
všechny přítomné členy MZ, MR a pracovníky odborů MěÚ. Jediným bodem tohoto pro naše 
město historického zasedání MZ je přijetí usnesení, kterým stvrdíme ukončení práce na 
vybudování radnice a zahájení její činnosti. 
Ing. Zima zdůraznil, že mezi členy současného MZ jsou téměř všichni, kteří s plnou 
odpovědností kolektivně rozhodli v minulém volebním období o zahájení náročné 
rekonstrukce domu čp. 5. Nebylo to lehké rozhodování v situaci, kdy ve městě chybělo 
mnohé. Vybudováním nové radnice předáváme dalším generacím poselství o tom, že Králíky 
jsou hlavním městem regionu Králicka se svým sebevědomím a sebedůvěrou. 
Za úspěšnou rekonstrukci patří dík velkému množství lidí, alespoň třem z nich by rád nyní 
poděkoval: 
• panu arch. Krylovi, člověku, který má s naším městem uzavřený řádný obchodní vztah a 

podle něj vykonává již od začátku svou profesionální dodávku. Pan architekt si ke svému 
dílu a přes něj k městu našel osobní vnitřní vztah a ten ho hnal přes mnohá úskalí, 
zklamání i pocity beznaděje k dokončení díla, které tu po něm zůstane. Ing. Zima předal 
panu Krylovi dárek, který by mu měl připomínat naše město a kus života, který u nás 
nechal. 

• nebylo by výsledku, kdyby se koordinovaně nerealizoval. Takovéto dílo není normální 
stavbou a není to pouhá kontrola provedených prací. Vyžadovalo práci nejen hlavou, ale i 
srdcem. A právě tak pracoval pan Čuma, pro kterého se radnice stala věcí jeho osobní cti. 

• nebylo by dnes té zářivé krásy, kterou otevíráme, nebýt tvrdé, houževnaté a precizní práce 
paní Bulové, která obětavě po všech řemeslech postupně dávala věcem lesk, čistotu a 
krásu. 

Paní Bulová a panu Čumovi předal starostu finančního odměnu. 
Odměnění v krátkých vstupech poděkovali za ocenění své práce. 
Starosta otevřel dizkuzi, ve které vystoupili všichni členové MZ s krátkými přáními, ve 
kterých vyjádřili poděkování především starostovi za odvahu a vytrvalost při budování 
radnice. Ve všech vstupech se opakovalo přání, aby radnice byla místem, kam budou občané 
rádi chodit a kde jim úřednici budou dobře sloužit. 
V závěru mimořádného slavnostního zasedání MZ bylo přijato následující usnesení: 
Usnesení MZ č. 28/97 
Městské zastupitelstvo na svém mimořádném zasedání stvrzuje skončení práce na vybudování 
nové radnice a zahajuje její činnost. 
Hlasování: 
13:0:0 
 


