
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č.3 
Městského zastupitelstva 

ze dne 17. 3. 1997 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, p. Beran, 
PhMr. Novák, p. Krabec, ing. Barták, p. Strnad, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. 
Hanák, p. Langr 
 
Omluven: p. Ryba  
 
Hosté: občané města Králíky 
 
Za MěÚ: ing. Toman, pí Pecháčková, ing. Fogl 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Čtení ze zápisů Městské rady 
03. Hlavní jednání 

3.1 Majetkové operace 
3.2 Vyhláška č. 10 O prodeji bytů a domů ve vlastnictví města 
3.3  Seznam domů určených k prodeji 

04. Finanční vyrovnání města za rok 1996 
 

 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

Ověření provedou  pí Ettelová a p. Langr. 
 
Starosta přivítal přítomné členy MZ a občany. Navrhl změnu v pořadí projednávaných 

bodů: 
mezi Majetkové operace a Vyhlášku o prodeji domů a bytů vložit bod Finanční vypořádání 
města za rok 1996. Program MZ byl bez dalších připomínek schválen.  
Hlasování: 
13:0:0  
(p. Strnad se dostavil na jednání později) 
 
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

S vybranými body MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
 

Před prvním bodem hlavního programu starosta podal informaci, že město obdrželo ze 
Státního fondu životního prostředí k podpisu doplňkovou zástavní smlouvu na tři nemovitosti 
ve které jsou upřesněny jen některé údaje. MZ toto ručení už řádně schválilo svými 
usneseními č. 7/96 a 25/96. 
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03. Hlavní jednání: 

 
3.1 Majetkové operace 
S tímto bodem MZ seznámil ing. Fogl.  
3.1.1 Prodej pozemků 
3.1.1.1 O koupi pozemku pod svou garáží st.p.č. 852/1 v k.ú. Králíky požádal pan 

Miloslav Piták, bytem  Králíky, V Bytovkách 659. 
 
Usnesení MZ č.18/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p.č. 852/1 v k.ú. Králíky panu 
Miloslavu Pitákovi, bytem Králíky, V Bytovkách 659. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
3.1.1.2 O koupi st.p.č. 853/1 v k.ú. Králíky požádal pan Jiří Šenk, bytem Králíky, Na Pískách 

136. 
Jedná se o pozemek pod garáží žadatele.  

 
Usnesení MZ č. 19/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p. č. 853/1 v k.ú. Králíky panu 
Jiřímu Šenkovi, bytem Králíky, Na Pískách 136. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
3.1.1.3 O koupi pozemku pod garáží st.p.č. 819 v k.ú. Králíky požádali manželé Jaroslav a 

Květa Grůsovi, Králíky, V Bytovkách 662. 
 
Usnesení MZ č. 20/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p.č 819 v k.ú. Králíky manželům  
Jaroslavu a Květě Grůsovým, bytem Králíky, V Bytovkách 662. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
3.1.2 Schválení záměrů prodeje 

3.1.2.1 O koupi části domu čp. 273 - Uniklubu požádal pan Zdeněk Starý. Uvedený 
objekt je opravován z vnější strany a odbor VTSM nedoporučuje v současné 
době jeho prodej.  

 
Z diskuze: 
ing. Toman - přístavek logicky navazuje na knihovnu a jeho prodej by zablokoval zadní 
vstup do budovy, je proti prodeji. 
ing. Zima - ani on nepodporuje prodej, ale z jiných důvodů. Nerozhodli jsme se zatím, jak 
naložíme s objektem bývalé pekárny, objekt je stavebně poslepován, mohl by do budoucna 
sloužit jako komplex. Až tedy rozhodneme, jak naložíme s celým objektem, pak můžeme 
znovu otevřít jednání o případném prodeji.  
p. Langr - podle informací, které má, chtěl pan Starý prý koupit i bývalou pekárnu.  
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ing. Fogl - dostal na vědomí od paní Kubíčkové pouze žádost o pronájem bývalé pekárny, 
kterou podal pan Starý a ve které sděluje, že  by případně později odkoupil i tuto část.  
PhMr. Novák - dříve tento objekt sloužil jinému účelu a domnívá se, že ještě nejsme 
stoprocentně rozhodnuti o tom, jaké je jeho nejlepší využití. 
 
Usnesení MZ č. 21/97 
Městské zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje  části domu čp. 273. K případu se MZ 
vrátí až poté, kdy rozhodneme, jak bude využit celý objekt. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
3.1.2.2 O koupi pozemku p.p.č. 1175/2 v k.ú. Dolní Boříkovice požádala paní Jiřina 

Blechová, bytem Králíky, Na Skřivánku 154. 
Odbor VTSM nemá k prodeji připomínky, žadatelka pozemek v současné době užívá. 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - o jak velký pozemek se jedná?  
ing. Fogl - asi 1960 m2. 
ing. Danielová - prodáme-li pozemek, nebude to nikomu dalšímu bránit ve vstupu nebo 
vjezdu na pozemek ? 
ing. Fogl - nedomnívá se, že by takový případ mohl nastat. Právě proto, aby případné námitky 
mohly být uplatněny, se zveřejňuje záměr prodeje. 
 
Usnesení MZ č. 22/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje  pozemku p.p.č. 1175/2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
3.1.2.3 O koupi zainvestovaného stavebního pozemku p.p.č. 71/7 v ulici Kosmonautů požádal 

pan Petr Kubíček, Králíky, Červenovodská 302. 
 
Usnesení MZ č. 23/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 71/7 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
3.1.2.4 O koupi pozemku p.p.č. 262/1 v k.ú.Prostřední Lipka požádal pan Miroslav Štaigl, 

bytem Králíky, Nové Domovy 591. 
 

Jedná se o točnu autobusů na Prostřední Lipce. 
Pan Štaigl chce pozemek využít k soukromému hospodaření - k zemědělské 
prvovýrobě. Uvádí, že v případě koupě pozemku, bude souhlasit se zřízením věcného 
břemene - zajížděním a otáčením linkových autobusů. 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - jakou prvovýrobu chce pan Štaigl na pozemku provozovat ? 
ing. Fogl - podle informace žadatele chce pozemek využít jako manipulační plochu. 
PhMr. Novák - vlastní pan Štaigl v sousedství tohoto pozemku nějaký další pozemek ? 
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ing. Fogl - pan Štaigl se snaží od Pozemkového fondu získat bývalou výkrmnu prasat, kterou 
má asi nyní pronajatou, ale Pozemkový fond nemůže zatím prodávat.  
ing. Zima - navrhuje se k záměru prodeje vrátit až tehdy, kdy bude mít pan Štaigl ve 
vlastnictví jiný pozemek v sousedství pozemku našeho.Město nebude první, kdo bude 
prodávat.  
ing. Šašek - je to zpevněná plocha, kterou lze považovat za stavbu, je zásadně proti prodeji. 
 
Usnesení MZ č. 24/97 
MZ neschvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 262/1 v k.ú. Prostřední Lipka. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.2.5 V souvislosti se žádostí paní Holubcové o úpravu bytu v čp. 591 Nové Domovy 
Městská rada uložila připravit dům čp. 591 k prodeji podle zákona 72/1994 Sb . 
Proto je MZ předložen ke schválení záměr prodeje tohoto domu. 

 
Z diskuze: 
ing. Zima - MR rozhodla úpravy zatím nepovolit a dům nabídnout k prodeji, aby se 
případnými úpravami před prodejem pro kupující nezdražoval.  
ing. Danielová - jsou byty samostatné ? Jedná se o podílové vlastnictví? 
ing. Fogl - jedná se o podílové vlastnictví. Pan Štaigl vlastní jeden byt a 25 % společných 
prostor.  
p. Krabec - tento dům se sice  bude prodávat podle naší nové vyhlášky ale podle zákona č. 
72/1994 Sb.  
 
Usnesení MZ č. 25/97 
MZ schvaluje záměr prodeje domu čp. 591 se st.p.č. 759 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
3.1.2.6 O koupi pozemku st.p.č. 1547 v k.ú. Králíky požádali manželé Jenčíkovi, Králíky, 

Kosmonautů 862 
MZ 27. 1. 1997 záměr prodeje zamítlo.  

 
Z diskuze: 
ing. Zima - vrátil se k případu, který jsme projednávali na minulém MZ. Vzhledem k tomu, 
že se jednání zúčastnili manželé Veselí a paní Jenčíková s panem Svobodou, upozornil je na 
nutnost dodržet procedurální postup: 
majetkové operace jsou bod hlavního programu MZ, takže případná diskuze přítomných 
občanů bude možná až později v bodu určeném pro vstupy občanů.  
 Záměr prodeje pozemku MZ na minulém zasedání neschválilo. Už poměrně dlouho 
probíhá řízení, že stavba není postavena tak, jak bylo uvedeno ve stavebním povolení. Právě 
dnes pověřený vedoucí Stavebního úřadu pan Feltl na Okresním úřadu s JUDr. Mačkovou 
projednával  způsob dokončení řízení. Doktorka Mačková konstatovala, že tomu brání 
skutečnost, že není dosud uzavřena kupní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí na 
předmětný pozemek. Ing. Zima zdůraznil vážnost důvodu, proč znovu záměr prodeje 
projednat,  aby se případ mohl dokončit. I z hlediska psychologického by bylo dobré vlekoucí 
se  kauzu ukončit.  Starosta informoval, že tak jak ho před časem navštívila paní Veselá, tak 
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dnes ho navštívila skupina občanů - sousedů Veselých: Jenčíkovi, Skaličtí, Beňovi, Malíkovi.  
Výsledkem diskuze je následující zápis, s jehož zveřejněním všichni zúčastnění souhlasili: 
„Občané si přišli stěžovat na jednostrannost informace v měsíčníku Králicku o tom, kdo je 
iniciátorem (zdrojem) napětí v sousedských vztazích. Vysvětlili své postoje, přičemž projevili 
svou společnou účastí názor, že sousedský spor existuje mezi Veselými a ostatními sousedy. 
Zástupci MěÚ informovali občany, že správní řízení proti posunuté stavbě bude pokračovat a 
směřovat k narovnání situace“. 
Starosta požádal MZ, aby věc dnes rozhodlo. 
 
Z diskuze: 
pí Ettelová - případ se vleče tak dlouho, že by ho byl třeba dokončit:  Navrhuje, aby se 
pozemek prodal. 
p. Krabec - líbil se mu návrh ing. Tótha na minulém MZ. Vznesl dotaz, zda existuje garance, 
že vše bude dotaženo do konce včetně pokuty, a je-li pokuta vymahatelná. Jeho osobní názor 
je, že to může vyznít do ztracena.  
ing. Tóth - seznámil se se stavebním zákonem, podle něj může být pokuta 2 - 5 tis. Kč.  
ing. Zima - pokuta může být vyšší. 
PhMr. Novák - vadí něčemu postavená garáž? 
ing. Zima - situaci posoudila dopravní komise, garáž ničemu nepřekáží. 
ing. Šašek - co se stane, v případě, že my záměr prodeje schválíme, ale zamítavá budou 
stanoviska sousedů. 
ing. Zima - sousedi se v tomto případě podle zákona nevyjadřují. 
p. Krabec - vytváří se precedens pro Králíky, signalizujeme občanům, že není takový 
problém něco na černo postavit, protože trest není tak veliký.  
ing. Zima - nesouhlasí s připomínkou pana Krabce, protože víme všichni, že každý měsíc 
napravujeme řadu chyb vzniklých při stavbách z dřívějšího období - stavby na černo, 
nezkolaudované stavby apod. 
p. Strnad - má MZ nárok na stanovení výše pokuty, kterou udělí Stavební úřad? 
ing. Zima - pan Feltl musí vzít názor majitele v potaz, ale nemáme pravomoc výši pokuty 
stanovit. MZ by se mělo rozhodnout, zda schválením záměru prodej dáme šanci na dokončení 
řízení. 
PhMr. Novák - navrhuje postoupit záměr prodeje ke zveřejnění. 
 
Usnesení MZ č. 26/97 
MZ schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č 1547 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
 Členové MZ se shodli na tom, že program jednání nedoplní o zvláštní bod, ve kterém 
by se zabývalo sousedským sporem, protože nemá dostatek potřebných objektivních 
informací. Na dotaz paní Veselé, zda vůbec nedostanou slovo, odpověděl starosta, že slovo 
dostanou ve vstupech občanů. 
 
3.2 Finanční vypořádání města Králíky  

Paní Pecháčková předložila členům MZ přehlednou tabulku příjmů a výdajů města v roce 
1996, do které jsou zahrnuty i všechny schválené rozpočtové změny: 
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   PŘÍJMY   VÝDAJE

 Kapitola Schválený Upravený Skuteč-nost   % Schválený Upravený Skuteč-nost %
2 Vodní hosp. a ŽP 1 503,2 1 503,2 984,2 65,0 10 515,0 27 557,0 27 315,4 99,1
9 Zemědělství 30,0 30,0 28,7 95,7 15,0 15,0 0,0 0,0

10 Doprava 0,0 0,0 0,0 0,0 1 152,0 2 085,0 2 637,9 126,5
11 Obchod 20,0 20,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0
14 Školství 1 658,0 1 658,0 1 332,0 80,3 4 807,3 19 560,3 19 283,3 98,6
15 Zdravotnictví 0,0 0,0 580,7 0,0 0,0 155,5
16 Kultura 0,0 0,0 0,0 0,0 2 567,0 2 302,0 2 134,3 92,7
19 Vnitřní správa 935,1 935,1 184,1 19,7 12 531,2 15 446,7 13 112,3 84,9
28 Práce a sociální věci 0,0 0,0 48,3 5 133,8 5 133,8 4 170,7 81,2
39 Místní hopsodářství 8 614,0 8 614,0 10 267,7 119,2 11 225,5 12 079,7 13 118,9 108,6
40 Stavebnictví 400,0 400,0 476,5 119,1 4 127,5 3 949,5 3 651,0 92,4
41 Všeobecná pokladní správa 45 996,7 70 712,4 68 835,4 97,7 7 080,7 6 507,7 7 464,6 114,7

 Celkem 59 157,0 83 872,7 82 737,6 98,6% 59 157,0 94 638,7 93 043,9 98,3%
 
Rok 1996 byl účetně ukončen převahou výdajů nad příjmy ve výši 10 306 241, 23 Kč. Do 
tohoto výsledku se negativně promítá půjčka Státního fondu život. prostředí ČR ve výši 
16.158 000,- Kč. O půjčce se SFŽP se účtuje jako o přechodné finanční výpomoci jen na 
straně výdajů na rozdíl od běžných úvěrů, které se promítají jak do příjmů tak do výdajů 
rozpočtu. Pokud tedy z výsledku hospodaření tuto částku odečteme, skončil rok 1996 de facto 
přebytkem ve výši 5 851 758, 77 Kč. Tento přebytek se skládá ze dvou částek:  
- zůstatek základního běžného účtu ve výši 2 459 385, 97 Kč 
- nedočerpaná částka půjčky ze SFŽP  3 392 372, 80 Kč. 
Na účtu fondu rezerv a rozvoje zůstaly uloženy nevyčerpané prostředky z dotací 
poskytnutých Okresním úřadem Ústí n. O. na vedení 22 kV ve výši 2 018 00,- Kč a dotace na 
opravu tělocvičny u ZŠ 5. května ve výši 300.000,-Kč. 
Dne 18. 2. 1997 bylo provedeno finanční vypořádání roku 1996 s Okresním úřadem v Ústí n. 
O.  s tím výsledkem, že MěÚ Králíky vrátí na účet fondu rezerv a rozvoje Okresního úřadu v 
Ústí n. O. nevyčerpané prostředky na dávky sociálního zabezpečení ve výši 978  183, 40,- Kč 
a nevyčerpaných 70.000,-na opravu hřbitova v Heřmanicích.  
 
Z diskuze: 
ing. Zima - paní Pecháčková hezky vysvětlila metodiku, která určuje způsob účtování. 
Rozpočet města Králíky byl přes 90 milionů, což je pro města podobné velikosti  neobvyklé.  
ing. Tóth - můžeme 70 tis. na hřbitov v Heřmanicích použit v roce 1997? 
pí Pecháčková - VTSM znovu požádal o přidělení této částky, rozhodne o tom ekonomická 
komise. 
ing. Zima - zvyklostí je, že se nevyčerpané částky vrací.  
pí Pecháčková - tato dotace přišla až v polovině měsíce prosince, dalo se účelně utratit pouze 
30.000,-Kč za vyřezání dřevin.  
ing. Toman - pravděpodobně došlo k chybě. Termín vyčerpání dotace bývá většinou 
stanoven do 30. 6. 1996. Tentokrát byl už k 31. 12. 1996.  
p. Krabec - vraceli jsme na SFŽP přes 1,5 milionu? Nebylo je možné také vyčerpat? 
pí Pecháčková - o peníze nepřicházíme. SFŽP nevyčerpaný zbytek z roku 1996 převede zpět 
v roce 1997.  
pí Berková - prostředky na sociální dávky se nedaly všechny vyčerpat? 
ing. Zima - tyto finanční prostředky je možno používat výhradně jen podle zákona, jsou to 
státní peníze, které město pouze jako pověřené výkonem státní správy obhospodařuje a 
vyúčtovává. 
 
 
 
Usnesení MZ č. 27/97 
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MZ schvaluje finanční vypořádání města Králíky za rok 1996. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

Vzhledem k tomu, že jednání o vyhlášce o prodeji domu se jistě protáhne, navrhl ing. 
Zima změnu v programu: 
Vstupy občanů předřadit před projednání vyhlášky, aby se mohli Jenčíkovi (resp.) paní 
Jenčíková a pan Svoboda a Veselí vyjádřit. Všichni členové MZ s návrhem starosty 
souhlasili, a proto jim starosta udělil slovo. Obě strany příležitost využily. Ing. Zima uzavřel 
diskuzi: 
Vyslechli jsme obě strany, přijali jsme usnesení o záměru prodeje pozemku a budeme pozorně 
sledovat postup při projednávání Stavebním úřadem. Nemáme zájem žádné straně ukřivdit. 
Současný stav je následek vzájemné intolerance. Je přesvědčen, že jedině vzájemná tolerance 
přispěje k vyřešení situace a uklidnění vztahů. My nemáme kompetenci spor rozhodnout. 
 
3.3. Vyhláška o prodeji bytů a domů ve vlastnictví města Králíky  

Starosta uvedl hlavní bod jednání MZ: 
Členové MZ obdrželi písemný návrh vyhlášky, je to již modifikace původního textu po 
konzultacích s MR, do které byly připomínky MR zapracovány.  
Dnes je nutné diskutovat o některých otevřených věcech ve vyhlášce. Zároveň byl 
předložen seznam domů navržených k prodeji, který zpracoval ing. Toman jako průnik 
názorů několika kompetentních pracovníků MěÚ, členů MR, Jimexu, kterým byl 
předložen k posouzení širší seznam všech bytových domů a ostatních objektů v majetku 
města. 
Nová vyhláška má jinou filozofii než vyhláška minulá, jsou v ní tři zásadní změny: 
1. ruší se prodej pouze celých domů, lze prodávat i jednotlivé byty 
2. ruší se jakékoliv odložené platby 
3. cena se stanovuje jiným způsobem  

Jeho osobní pocit je, že tato vyhláška je lepší než původní, přehlednější a přívětivější. 
Starosta navrhl způsob projednání vyhlášky: nejprve bychom měli diskutovat o zásadách a 
pak teprve postupně připomínkovat text jednotlivých článků vyhlášky.  
 
Z diskuze: 
pí Procházková - při prodeji domů podle staré vyhlášky, kterou schválilo MZ v minulém 
volebním období, jsme si zaznamenávali průběžně připomínky a náměty, které přinesla praxe. 
Na základě toho navrhuje , abychom posoudili možnost, kdy by kupujícím mohla být i osoba 
blízká v přímé řadě po předchozím písemném souhlasu oprávněného nájemce bytu.  
PhMr. Novák - nebylo by vhodnější, aby takové případy schvalovala individuálně MR? 
ing. Zima - takový postup by nedoporučoval, lepší by bylo zobecnit to ve vyhlášce. 
ing. Tóth - považuje za omezující, že město musí být menšinový vlastník v případě prodeje 
jednotlivých bytů.  
ing. Zima - podle zákona musí být v takovém domě stanoven správce a nemělo by jim být 
město.  
Chceme umožnit za předpokladu dodržení platných právních předpisů i výměny bytů. Tzn. , 
aby si byt mohl koupit ten, kdo v prodávaném domě nebydlí, a vyměnit si svůj byt s tím, kdo 
byt nechce nebo nemůže koupit.  
pí Procházková - měli bychom také ve vyhlášce ošetřit situaci, která nastala při minulém 
prodeji: v případě, že se uvolní byt v průběhu procesu prodeje, mělo by s ním město dále 
disponovat a prodat ho zvoleným způsobem.  
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ing. Toman - nestálo by za úvahu vymezit ve vyhlášce pojem dvojdomku a tyto neprodávat 
za navržené ceny, protože to nepovažuje za dobré. 
ing. Zima - připomínku pana Tomana chápe tak, že byt v malé vilce je cennější než v 
paneláku, cena je nevybalancovaná, nivelizovaná, dobré i horší se dá koupit za stejnou cenu.  
PhMr. Novák - spravedlnost nebude nikdy stoprocentní, někdo bude mít smůlu, že koupí 
horší, někdo štěstí, koupí-li lepší. 
ing. Zima - je stanovená taková cena, za kterou je prodejný i ten nejhorší byt. Je třeba ale 
také přiznat, že město se takto dobrovolně vzdává možnosti lepší byty prodat dráž a zvýšit tak 
příjem finančních prostředků na opravy bytů a výstavbu nových.  
p. Krabec - je pro nivelizaci cen, protože noví majitelé budou muset vložit peníze do nutných 
oprav za předpokladu, že se budou chovat jako správní majitelé.  
ing. Danielová - naším cílem je domy a byty prodat, proto musíme stanovit cenu, za kterou 
budou ještě prodejné.  
PhMr. Novák - cenu bytů si každý může spočítat podle kategorií. K této ceně je ovšem třeba 
ještě připočítat cenu pozemku, cenu poplatků, takže konečná cena bude vyšší.  
ing. Zima - navrhované ceny jsou odvozené od cen obvyklých v našem regionu. Nechceme 
prodávat podle znaleckých posudků, protože prodáváme přibližně stejně zanedbané domy, 
kde by při prodeji uplatněný znalecký posudek nezpůsobil velký rozdíl v ceně.  
ing. Danielová - soudní odhad se musí stejně zpracovat. 
ing. Zima - to je pravda, ale jen kvůli odvodu k dani. Nepopírá, že ale existují i silné důvody 
pro prodej na základě znaleckého posudku.  
Starosta navrhl, aby se přítomní občané mohli zapojit do diskuze k vyhlášce. Všichni členové 
MZ souhlasili.  
pí Procházková - vznesla návrh týkající se zápisu: navrhuje změny, které vyplynou z diskuze 
nad textem jednotlivých článků vyhlášky nezaznamenávat do zápisu, protože vyhláška 
nebude v zápisu uvedena. Schválené změny bude zapisovat přímo do navrženého textu 
vyhlášky. 
Ve 21.45 starosta navrhl přerušit tento bod jednání pro časovou náročnost a pokračovat v 
projednávání zbývající části vyhlášky až v dubnu.  
 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima - informoval o tom, že odezva na možnost předplacení nájemného v nástavbě čp. 
662 je dobrá, zájemci z řad evidovaných žadatelů o byt se přihlásili, bytová komise předloží  
MR v nejbližší době návrh na další postup při realizaci akce. 
Informoval, že koncem července budeme moci přijímat na 47. kanálu signál televize PRIMA, 
město nemuselo investovat žádné finační prostředky. 
Vrátil se k žádosti Konzumu na koupi pozemku pro výstavbu supermarketu na atraktivním 
pozemku pod benzinovou pumpou, o jehož koupi projevilo zájem již více žadatelů. Shrnul 
názory zástupců Konzumu při jednáních, která s nimi několikrát vedl: 
v Králíkách existují dva druhy podnikatelů obchodujících s potravinami - jednak takoví, kteří 
nebydlí v Králíkách a neplatí tudíž daně, jednak takoví, kteří udržují rabat na takové úrovni, 
že mají malý zisk a rovněž daně neplatí. Konzum je právnická osoba a platí daně, ze kterých 
podíl dostává i město Králíky, a jistě by byl vyšší než dosavadní příjmy od prodejců potravin 
v Králíkách. Starosta argumentoval, že my bychom měli dbát i na ochranu místních 
podnikatelů, protiargumentem jiných je, že město by ale mělo chránit 4,5 tis. obyvatel, aby si 
mohli potraviny nakoupit pohodlně v  moderním prostředí. Malí prodejci potravin podle nich 
o zákazníky nepřijdou, protože Konzum jim nebude konkurovat nižšími cenami. Je třeba 
rozhodnout, jak naložíme s tímto pozemkem i s plánovanou výstavbou v lokalitě Na Výsluní. 
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ing. Toman - vyřešení tohoto prostoru je vážný úkol, bude třeba zajistit urbanistickou studii. 
Musíme ochránit, aby zde nevyrostla nevhodná stavba a měli bychom také vědět, jak na sebe 
bude zástavba navazovat, co chceme v tomto prostoru do budoucna všechno mít.  
ing. Zima - nutné je nedívat se na věc je s časovým horizontem deseti let.  
ing. Tóth - už dlouho voláme o studii prostoru. Vznikne-li supermarket, zvýší se hodnota 
pozemku Na Výsluní a bude zcela jistě přitažlivější pro případného investora. 
p. Krabec - zastává názor, že supermarket je pro Králíky potřebný, ale spíš by ho situoval na 
jiné místo - na okraj města. 
p. Strnad - nebylo by vhodnější umístit ho dál směrem k Červené Vodě a vybudovat tam i 
benzinovou pumpu? 
pí Procházková - domnívá se, že Králíky ani do budoucna nebudou takovým typem města, 
kde je supermarket vhodné umístit na periferii města. Vhodnější by byla poloha ve městě, 
migrace kupujících na náměstí se výrazně nesníží. Dosavadní prodejny potravin by se mohly 
specializovat - například na cukrárnu apod. 
Závěrem této diskuze bylo, že MZ pověřilo starostu, aby pokračoval v dalším jednání s 
Konzumem. 
pí Procházková - tlumočila informaci pana Knettiga, kterou reagoval na její urgenci splnění 
úkolů z MZ ze dne 27. ledna: 
TS se nepodařilo splnit jimi stanovený termín 15. 3., do kdy měly být upraveny nádoby na 
separovaný sběr a polepeny nápisy. Dodavatel zámků na nádoby nesplnil termín dodávky, TS 
se budou snažit co nejdříve úpravy provést. Polepeny nápisy budou již v tomto týdnu. 
p. Strnad - v usnesení MZ o tom, že MěÚ zajistí studii na hřbitov, jsme nestanovili termín, 
proto žádá o jeho doplnění. 
ing. Zima - MěÚ po konzultaci s panem Čumou stanoví termín. 
p. Langr - na zasedání školské komise zazněl požadavek na přidělení bytů pro učitele - 
zejména ZUŠ. Nebylo by vhodné vybudovat byty v bývalém Sluníčku a stávající budově 
MěÚ? 
ing. Zima - vhodné by to bylo, ale město nedisponuje finančními prostředky na zabezpečení 
této akce.  
PhMr. Novák - bytová komise počítá s přidělením bytu pro učitelé ZUŠ v podzimních 
měsících a touto otázkou se zabývá.  
p. Krabec - učitelé kritizují umístění herny na náměstí v blízkosti školy.  Děti ji navštěvují i 
během poledních přestávek a hrozí tak vznik závislosti. 
pí Procházková - současná legislativa neumožňuje obcím se automatům bránit a nemáme ani 
pravomoc o tomto rozhodovat v přenesené působnosti. Je to problém celorepublikový.  
 
 
zapsala Ivana Procházková 
 
 
 
 
Ověření zápisu: 
 
pí Ettelová .................................... 
p. Langr  .......................................  
 
Ing. Anton Zima         Ivana Procházková 
starosta         zástupce starosty 
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Příloha zápisu z jednání MZ ze dne 17. 3. 1997 (jen pro interní potřebu) 
 
 
p. Svoboda - vznesl dotaz na rodinu Veselých, jak dlouho budou ještě trvat špatné 
mezisousedské vztahy, jak dlouho v nich chtějí ještě pokračovat, protože jsou věční 
stěžovatelé.  
p. Veselý - uvedl, že špatné sousedské vztahy vznikly až jako následek neoprávněné stavby 
garáže Jenčíkových. V roce 1994 dostali Jenčíkovi stavební povolení na stavbu garáže, ale v 
rozporu se stavebním povolením ji postavili z části na obecním pozemku.  
ing. Zima - přerušil pana Veselého a požádal ho, aby nepokračoval v popisu vývoje situace, 
kterou všichni přítomni znají, protože o ní několikrát jednali. Mají nyní ale možnost říci věci 
týkající se sousedských vztahů.  
pí Veselá - reaguje na vyjádření pana Svobody konstatováním, že v dubnu 1996 upozornili 
pana Feltla ze Stavebního úřadu na to, že stavba garáže je z části na obecním pozemku, proto 
je nazývají věčnými stěžovateli. Po tomto jednání na Stavebním úřadu, které zprostředkovala 
paní Procházková, se začalo něco dít, ale podle jejich názorů se řešení stále odkládalo.  
Obrátili se proto na kontrolní oddělení Okresního úřadu Ústí n. O. 9. 12. 1996 se stížnost 
projednávala za přítomností pracovníků Okresního úřadu ing. Čížka a JUDr. Mačkové. Paní 
Veselá přečetla zápis pořízený z tohoto jednání.  
ing. Zima - o všem, co doposud paní Veselá řekla, už MZ bylo informováno. Vznesl dotaz, 
zda Veselým jde o to, aby bylo nařízeno odstranění stavby.  
pí Veselá - je přesvědčena o tom, že pokud by stavba byla postavena tak, jak měla být, nebyly 
by žádné problémy.  
p. Krabec - tento problém opravdu nemůžeme vyřešit, snažili jsme se jako MZ vyřešit, co 
možné bylo. Není pro bourání garáže, ale je pro dodržování pořádku a zákona. 
PhMr. Novák - mohli bychom obě strany vyzvat k toleranci. Dobré by bylo držet se přísloví, 
že moudřejší ustoupí. 
ing. Zima - úkolem pro Stavební úřad je dotáhnout právní problém do konce, výška sankce 
by měla být přiměřená nákladům na zbourání zdi.  
pí Procházková - tento problém by měl být poučením pro pracovníky Stavebního úřadu, aby 
pokud možno bez odkladu plnili vždy povinnosti vyplývající ze stavebního zákona. 
Oddalování řešení zcela jistě nepřispívá ke klidu zúčastněných stran. 
(poznámka zapisovatelky: z důvodu zachování objektivity neuvádí příklady „naschválů“, 
které obě strany uváděly) 
pí Veselá - když situaci prověřovala dopravní komise, nebyli o tom informováni. 
ing. Zima - dopravní komise na místě posoudila stav a konstatovala, že garáž nepřekáží.  
p. Beran - na základě dotazů Stavebního úřadu se dopravní komise vyjádřila, projednávání  
nedala na vědomí ani jedné straně. 
ing. Zima - nejsme povinni informovat o jednání komise. 
 
 
 
 
 
Ing. Anton Zima         Ivana Procházková 
starosta          zástupce starosty 
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