
M ě s t o  K r á l í k y 
 

Zápis z jednání č. 02 
Městského zastupitelstva 

ze dne  17. 2. 1997 
 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, PhMr. Novák, 
ing. Barták, p. Strnad, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. Hanák, p. Langr, p. Ryba 
 
Omluven:  p. Beran, p. Krabec   
 
 Za MěÚ:  ing. Toman 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Čtení ze zápisů Městské rady 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
      3.1 Majetkové operace 
      3.2 Rozpočet města na rok 1997 
      3.3 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 1997 
04. Vstupy poslanců 
 
 
01. Zahájení přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
      Ověření provedou p. Hanák a Mgr. Berková. 
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

S vybranými body MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
 
Starosta přivítal přítomné členy MZ. Bez připomínek a doplňků byl schválen program 
hlavního jednání. 

 
03. HLAVNÍ  JEDNÁNÍ 

3.1 Majetkové operace 
 
3.1.1 Záměr prodeje nemovitosti 

O koupi domu čp. 353 v Dlouhé ulici se st.p.č. 213 požádal pan Karel Chlupsa, Zd. 
Fibicha 719, Králíky. Jedná se o neobydlený zchátralý dům na rohu Dlouhé a Příčné 
ulice, chráněný Státní památkovou péčí. Po informaci, kterou podal ing. Fogl, starosta 
připomněl, jak se vyvíjela situace kolem tohoto domu, který jsme chtěli prodat České 
poště, která by po jeho zbourání na tomto místě postavila novou poštu. Bohužel, 
stanovisko okresního úřadu bylo zamítavé, orgán Státní památkové péče se zbouráním 
nesouhlasil. Zástupci města při jednání s pracovníky Ministerstva kultury museli 
konstatovat, že nyní ani v blízké budoucnosti nebudeme mít dostatek finančních 
prostředků, abychom mohli tento dům upravit.  
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Usnesení MZ č. 12/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje domu čp. 353 v Dlouhé ulici se st.p.č. 
213 v k.ú. Králíky.  
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.1.2 Koupě pozemků  

Městská rada projednala  na svém zasedání 3. 2. 1997 návrh odboru VTSM na  koupi 
pozemků p.p.č. 120/2 a p.p.č. 1841/6 v k.ú. Králíky od paní Marty Šolcové, Tovární 
415, Králíky a pozemku p.p.č. 121/3  v k.ú. Králíky od pana Petra Ludvíka, Tovární 
180, Králíky. 
Odkoupení pozemku navrhuje odbor VTSM pro zřízení místní komunikace.  

 
Usnesení MZ č. 13/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků p.p.č. 120/2 a p.p.č. 1841/6 v k.ú. 
Králíky od paní Marty Šolcové, bytem Tovární 415, Králíky a koupi pozemku p.p.č. 
121/3 v k.ú. Králíky od pana Petra Ludvíka, bytem Tovární 180, Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 
 

3.2 Rozpočet města na rok 1997 
Ing. Zima uvedl, že návrh rozpočtu byl na minulém zasedání MZ podrobně projednán 
a na základě přijatého usnesení byly zapracovány do konečného znění zastupitelstvem 
schválené změny.  
Z úsporných důvodů jsme několikastránkový rozpočet netiskli a poslanci se zápisem 
z jednání MZ obdrží i rozpočet se zapracovanými změnami. 

 
Z diskuze: 
ing. Toman - kritizuje rozhodnutí MZ o úspoře 0,5 mil. Kč v kapitole vnitřní správa, protože 
rozpočet tvořil „bez vaty“ a navíc od 1. ledna 1997 vstoupilo v platnost nové vládní nařízení, 
podle kterého byly zvýšeny platy úředníků, s čímž se v návrhu rozpočtu nepočítalo.  
ing. Zima - MZ tak rozhodlo, protože je nutné začít šetřit u sebe, je si stejně jako ostatní 
členové MZ vědom, že ing. Toman je dobrý hospodář.  
pí Ettelová - protože jsme rozpočet probrali podrobněji již tolikrát, navrhuje, abychom o něm 
bez další diskuze hlasovali. 
 
Usnesení MZ č. 14/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Králíky na rok 1997 ve výši 
63.145.900,- Kč.  
Hlasování: 
13:0:0 
 
3.3 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 1997 

K tomuto bodu programu podala informace paní Procházková. Město Králíky v roce 
1996 obdrželo návratnou finanční výpomoc na opravy a modernizaci stávajícího 
bytového fondu ve výši 1,5 mil. Kč. V roce 1996 schválilo MZ 18. listopadu půjčky 
čtyřem žadatelům ve výši 284.567,- Kč. 
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Podle vyhlášky MZ č. 7 probíhá výběrové řízení jedenkrát ročně, proto  už 9. prosince 1996 
schválila MR podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček z FRB na rok 1997, ve 
kterých byly stanoveny stejné priority jako v roce 1996: 
- zřízení plynového nebo elektrického vytápění 
- zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu v integrovaných obcích 
- připojení na městskou kanalizaci v Králíkách 
- zřízení vodovodní přípojky 
 
 Podmínky výběrového řízení byly dne 18. prosince 1996 vyvěšeny na úřední desce, 
zaslány do Tesly, Hedvy, otištěny v Králicku a rovněž na vesnice byly informace předány 
formou letákové zásilky do každé rodiny. Konečný termín pro odevzdání žádosti na 
předepsaném formuláři včetně všech dokladů a potvrzení byl 31. leden 1997. K tomuto datu 
bylo odevzdáno celkem 31 žádostí, z toho 10 z vesnic. Celková částka požadovaných půjček 
byla 1.800.000,- tis. Kč. Vzhledem k tomu, že podle vyhlášky se za horní hranici účelného 
čerpání fondu považuje 75 % z částky zbývající v den zahájení výběrového řízení, měla 
komise pro rozdělení k dispozici na rok 1997 částku 925.794,- Kč, protože zůstatek k 20. 
lednu 1997 byl 1.234.392,- Kč. 
Komise na dvou zasedáních - 10. a 14. února 1997 podrobně posoudila všechny žádosti. 
Vycházela důsledně z vyhlášky, takže bohužel musela ihned vyřadit pět žádostí, které podali 
žadatelé, kteří nejsou majiteli budov, a tak nesplňují podmínku článku 3, bod 3 zmíněné 
vyhlášky. Dále komise rozhodla, že stoprocentně budou vykryty žádosti na priority stanovené 
pro letošní rok. U ostatních žádostí postupovala tak, že u žadatelů, kteří žádali o několik 
půjček najednou, schválila maximálně dva tituly, a to takové, které jsou z jejího pohledu pro 
budovu nejpotřebnější. Vzhledem k tomu, že zbývající částka už neumožňovala vykrytí těchto 
půjček na 100 %, byl vypočítán koeficient a všechny maximální částky byly zkráceny na 
76%.  Členové MZ obdrželi písemný návrh komise na poskytnutí půjček v roce 1997.  
 
Usnesení MZ č. 15/97 
Městské zastupitelstvo souhlasí, aby s následujícími žadateli o půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení na rok 1997 byly uzavřeny smlouvy: 
 
Jméno a adresa žadatele   Účel    Výše půjčky 
 
Josef Dočkal, Za Pilou 673, Králíky  zřízení plyn. vytápění  30.000,- 
Ladislav Vavřík,L.Janáčka 816, Králíky  zřízení plyn. vytápění  30.000,- 
(na byt Berlínská 406, Králíky) 
Zdeňka Krpelánová, Dolní Hedeč 40  zřízení vodovod. přípojky 15.000,- 
Martin Večeř, J. Nerudy 600, Králíky  připojení na měst.kanalizaci 15.000,- 
Marcela Paulusová, V. Vančury 717, Králíky  zřízení plyn. vytápění   30.000,- 
Zdeněk Švéda, V Aleji 313, Králíky  zřízení plyn. vytápění  30.000,- 
Leona Látalová, Za Pilou 829,Králíky  zřízení plyn. vytápění  30.000,- 
(na byt Berlínská 406) 
Marie Tomášová, Zd. Fibicha 796, Králíky zateplení obvod.pláště domu 30.400,- 
      na dvě bytové jednotky 
Miroslav Kukla, J.Opletala 45, Králíky  zřízení plyn.vytápění  30.000,- 
Jiří Bažant, Zd. Fibicha 792, Králíky  zateplení obvod.pláště domu 30.400,- 

na dvě bytové jednotky 
Ivo Pecháček, Sportovní 745, Králíky   obnova střechy    38.000,- 
Antonín Gubka, Za Pilou 820, Králíky  obnova střechy   38.000,- 
      zřízení plyn.vytápění  30.000,- 
Stanislav Hynek, Dolní Hedeč 63   obnova střechy    38.000,- 
Zdeněk Večeř, J.Opletala 127   zřízení plyn.vytápění  30.000,- 
(na byt Berlínská 406) 
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Antonín Matyáš, Dolní Hedeč 89   obnova střechy       7.600,- 
Zdeněk Moravec, Vel. náměstí 275, Králíky obnova střechy    38.000,- 
(na byty v ulici 5.května v čp. 388)  zřízení plyn.vytápění ve dvou 
      bytových jednotkách  60.000,- 
Ivana Šiková, Orlická 531, Králíky  obnova střechy   38.000,- 
Karel Unzeitig, V.Vančury 702, Králíky  zřízení malé ČOV  20.000,- 
(na dům Prostř.Lipka 68) 
Anna Skulová, Polní 43, Králíky   zřízení plyn. topení  30.000,- 
Oldřiška Fišerová, Červený Potok 17  zateplení obvod.pláště domu 30.400,- 

na dvě bytové jednotky  
Milan Dostálek, Za Pilou 828, Králíky  obnova střechy   38.000,- 
      zateplení obvod.pláště domu 15.200,-   
Jaromír Repa, V Bytovkách 662,Králíky  obnova střechy    38.000,- 
(na dům Boříkovice 117) 
Miroslav Malý, Prostřední Lipka 10  obnova střechy   38.000,- 
Ivan Pavlík, V. Vančury 720, Králíky  nástavba bytu   53.200,- 
Karel Málek, Dolní Orlice 60   izolace domu proti spod.vodě 19.000,- 
(na dům Horní Lipka 100)   vybudování WC, koupelny 15.200,- 
Pavel Málek, Boříkovice 14   izolace domu proti spod.vodě 19.000,-   
(na dům Horní Lipka 100)   vybudování WC, koupelny 15.200,- 
 
Hlasování: 
13:0:0 
(celková výše schválených půjček je 919.600,-Kč) 
 

Paní Procházková dále informovala o tom, že zástupce firmy B a D Králíky pan Dušek 
požádal o změnu ve formulaci usnesení, které jsme přijali na minulém MZ. Pracovníci 
Nadace Člověk v tísni je upozornili na formální chybu, protože na listu vlastnictví domu čp. 
299 jsou uvedeni jako spoluvlastníci manželé Mira a Jaroslav Duškovi, Polní 890, Králíky a 
manželé Miloslava a Ladislav Bártovi, Výprachtice 249 a oni tedy musí být jmenováni v 
usnesení (ne firma B a D Králíky). 
MZ přijalo bez diskuze toto usnesení: 
 
Usnesení MZ 16/97 
Městské zastupitelstvo souhlasí se záměrem Miry a Jaroslava Duškových, Polní 890, 
Králíky a Mileny a Ladislava Bártových, Výprachtice 249 na přestěhování krajanů 
z Kazachstánu do města Králíky.  
Hlasování: 
13:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
ing. Zima - informoval, že město dostalo oznámení o poskytnutí státní dotace na regeneraci 
památek na rok 1997 ve výši 1.710.000,- Kč. Nyní musíme schválit konkrétní památky, které 
za pomoci této státní dotace budeme v roce 1997 opravovat. Státní dotaci musíme 
pochopitelně podle stanovených pravidel doplnit vlastními finančními prostředky.  
 
Usnesení MZ  č. 17/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje objekty pro regeneraci památek v roce 1997:  městské 
muzeum a kostel sv. Michaela.  
Hlasování: 
13:0:0 
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ing. Šašek - stručně zhodnotil 35. ročník karnevalu, který úspěšně o víkendu proběhl. Byl 
sice úspornější než loňský, ale návštěvnost byla vyšší asi o 400 hostů, ohňostroj se vydařil. 
p. Hanák - vznesl dotaz, kdy bude možno v Králíkách sledovat program Primy. 
ing. Zima - udělal úplně všechno, co z jeho strany bylo možné, ale stanovení termínu už 
nemůže ovlivnit. 
Mgr. Berková - tlumočila názory mnoha občanů, kterým se nelíbí otevření herny v centru 
města. 
ing. Zima - provozovatel splnil zatím všechny podmínky, doplnil doklady chybějící ke 
kolaudaci. 
pí  Ettelová - kritizuje reklamu umístěnou na herně,  schválili její umístění památkáři? 
ing. Zima - necháme to prověřit. 
ing. Toman - bytová komise připravila pracovní verzi novelizované vyhlášky o prodeji 
bytového fondu, se zápisem a rozpočtem na rok 1997 bude rozeslána členům MZ 
k připomínkování a na příštím zasedání ji budeme projednávat. 
 
zapsala Ivana Procházková 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Hanák ............................................ 
 
Mgr. Berková ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton Zima        Ivana Procházková 
   starosta         zástupce starosty 
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