
M ě s t o  K r á l í k y 
 

 
Zápis z jednání č. 01 

Městského zastupitelstva 
ze dne 27. 1. 1997 

 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, 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: ---- 
 
Hosté: pí Skalická, ředitelé škol 
 
Za MěÚ: ing. Toman, vedoucí odborů MěÚ 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
1.  Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
2.  Čtení ze zápisů Městské rady 
3.  Hlavní jednání 
 3.1 Majetkové operace 
 3.2 Stav v likvidaci tuhého komunálního odpadu 
     3.3Rozpočet města na rok 1997 
4. Vstupy poslanců 
 
 Starosta přivítal přítomné členy MZ a občany města. Zasedání bylo proti plánu 
svoláno o týden později, protože si to vyžádala příprava rozpočtu města. Program zasedání 
byl všemi schválen bez připomínek a doplňků. 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 

S vybranými body MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 
3.1 Majetkové operace 
      S tímto bodem programu seznámil přítomné ing.Fogl. 

3.1.1.Prodej nemovitostí 
3.1.1.1Východočeská energetika a.s.Hradec Králové požádala o koupi pozemku 

p.p.č.756/4 v k.ú. Králíky.Záměr prodeje byl schválen MZ a zveřejněn 
19.11.1996. 

  
 
Usnesení MZ č.1/97 
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Městské zastupitelstvo schvaluje prodej p.p.č.756/4 v k.ú.Králíky Východočeské 
energetice, a.s. Hradec Králové. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
 

3.1.1.2 O koupi garáže se st.p.č. 1118 ve Valdštejnově ulici v Králíkách požádali manželé 
Vladekovi.Záměr prodeje byl schválen MZ 16.12.1996 a byl zveřejněn. 

 
Usnesení MZ č.2/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej garáže se st.p.č.1118 v k.ú Králíky manželům 
Ludvíku a Vladimíře Vladekovým, bytem Králíky, Valdštejnova 337. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.1.1.3  O koupi st.p.č.259/2 v k.ú.Dolní Boříkovice požádali pánové Václav Štěpanovič, 

Králíky, Orlická 680 a Jiří Mlčuch, Králíky, Orlická 683.Jedná se o část pozemku pod 
garážemi v Boříkovicích, které jmenovaní koupili od Statku Králíky.Tato část 
pozemku je zapsaná na LV 1.Záměr prodeje byl zveřejněn 22.7.1996. 

 
Usnesení MZ č.3/97 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p.č.259/2 v k.ú.Dolní Boříkovice 
panu Václavu Štěpanovičovi, bytem Králíky, Orlická 680 a panu Jiřímu Mlčuchovi, 
bytem Králíky, Orlická 683. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.2 Záměry prodeje nemovitostí 
3.1.2.1 O koupi pozemku st.p.č.1547 požádali manželé Jiří a Zdeňka Jenčíkovi, 

Králíky, Kosmonautů 862. Jedná se o pozemek pod částí garáže, kterou 
Jenčíkovi postavili zčásti na obecním pozemku bez souhlasu vlastníka 
pozemku. 

 
      Městská rada na svém zasedání dne 4.11.1996 při projednávání stížnosti na stavbu garáže 
Jenčíkových přijala následující stanovisko:“Městská rada jako představitel vlastníka 
pozemku na základě šetření a zhodnocení situace prohlašuje, že stavba svým provedením 
umožňuje provoz na veřejné komunikaci.Ukládá Stavebnímu úřadu uložit sankci každé 
osobě, která v tomto případě porušila zákon a předpisy, a to v přiměřené míře.“ 
Ing.Zima tento případ krátce okomentoval: stavebník porušil stavební zákon a vyvolalo se 
tím i napětí v sousedských vztazích. Případ není ještě definitivně uzavřen. Městská rada 
zvažovala, zda nechat zbourat část garáže postavenou na obecním pozemku, nebo zda udělit 
příslušným orgánem pokutu tak vysokou, že by se rovnala nákladům potřebným na zbourání 
části garáže. 
 
 
Z diskuze: 
ing.Tóth - navrhuje, aby se záměr prodeje odsouhlasil  poté, až bude uzavřeno správní řízení 
a zaplaceny sankce a pokuty. 
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p.Krabec - nepoškodil stavebník město i jinak , nezastavěl pozemek, se kterým mělo město 
jiný záměr? 
ing.Zima - i to jsme posuzovali, ale v tomto směru ke škodě nedošlo. 
 
Usnesení MZ č.4/97: 
Městské zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje st.p.č.1547 v k.ú.Králíky. 
Hlasování: 
13:2:0 
 

3.1.2.2 O koupi pozemku st.p.č.852/1 v k.ú.Králíky  (pod garáží v Plynárenské ulici) 
požádal pan Miloslav Piták, bytem Králíky, V Bytovkách 659. 

 
Usnesení MZ č.5/97: 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č.852/1 v k.ú.Králíky. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.2.3 O koupi pozemku st.p.č.853/1 v k.ú.Králíky (pod garáží v Plynárenské ulici) 
požádal pan Jiří Šenk, bytem Králíky, Na Pískách 136. 

 
Usnesení MZ č.6/97: 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č.853/1 v k.ú.Králíky. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.2.4 O koupi pozemku st.p.č.819  v k.ú.Králíky (pod garáží u hřbitova) požádali 
manželé Jaroslav a Květa Grůsovi, Králíky, V Bytovkách 662. 

 
Usnesení MZ č.7/97: 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 819 v k.ú.Králíky. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
 

3.2 Stav v likvidaci tuhého komunálního odpadu 
 
Ing.Zima v úvodu k tomuto bodu jednání konstatoval, že mnoha lidí v Králíkách se 

bolestně dotkla změna cen za odvoz odpadu.Situace není dobrá, nespokojenost existuje, 
proto jsme se rozhodli tento bod na dnešní zasedání zařadit.  
Důvodem velké změny bylo, že město Králíky muselo podle platného zákona přestat od 
1.7.1996 užívat svou skládku v Boříkovicích. V průběhu několika měsíců jsme zodpovědně 
vybírali ze dvou možností, kde skládkovat - na skládce Ekoly  v Českých Libchavách nebo 
na skládce Recyclingu v Rapotíně. Starosta zopakoval, jak jednání s oběma firmami 
postupně probíhala. Snažili jsme se jako akcionáři zůstat klienty Ekoly, ale cenové 
porovnání vyznívalo pro Recycling. U nabídky této firmy bylo navíc zajímavé to, že město 
Králíky si může svoz odpadu kalkulovat a organizovat samo. 
Naše kalkulace vycházela z předpokládaného množství odpadu, které bylo stanoveno na 
základě zkušeností Technickými službami.Kalkulovaná cena  se skládala z několika položek: 
cena za uložení na skládce, doprava, podíl na rekultivaci skládky v Boříkovicích, spořící 
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položka na nákup nového vozidla, zavedení a provozování separovaného sběru a sběrných 
dvorů. 
Našlo se množství chyb v naší práci, v práci TS i mezi lidmi, proto děláme opatření, která by 
směřovala k jejich postupnému odstranění. 
Sešli jsme se také se starosty okolních obcí a řešili, jak společně zajistit rekultivaci skládky 
v Boříkovicích.Starosta Červené Vody  přišel s nápadem, aby si obce předplatily část 
kapacity skládky a takto získané prostředky byly použity na rekultivaci skládky. 
Starosta navrhl, aby se občané mohli zapojit do diskuse, členové MZ souhlasili. 
        

Ředitel  TS pan Knettig seznámil se statistickými údaji o počtu zaplacených popelnic: 
k 31.12.1996 bylo zaplaceno  274 ks týdenních, 204 ks sezónních, 282 ks  čtrnáctidenních a 
303 ks měsíčních svozů, tj.celkem 803 popelnic- před změnou ceny k 30.6.1996 zaplaceno 
1544 popelnic. 

V Červené Vodě bylo zaplaceno k 31.12.1996 380 popelnic, k 30.6.1996 727 
popelnic. 
Celkové náklady na likvidaci odpadu za období od 1.7. do 31.12.1996 byly 520 197 ,-Kč, 
celkové příjmy 713 414,-Kč, výsledek je + 193216,-Kč. 
Ve 2. pololetí 1996 došlo  ke značnému poklesu počtu popelnic v celé svozové oblasti- 
Mladkov, Lichkov, Dolní Morava a Malá Morava. K 30.6.1996 jich bylo celkem včetně 
Králík 2271 ks , k 31.12.1996 jich bylo 1443 ks, největší pokles byl v Mladkově a Lichkově. 
Za příčiny snížení počtu zaplacených popelnic považuje pan Knettig  to, že po městě byly 
rozmístěny nádoby na tříděný odpad, do kterých občané odkládají veškerý domovní odpad, 
pro odkládání domovního odpadu zneužívají také odpadkové koše  umístěné ve městě. 
Dalšími příčinami je zvýšená cena,odbourání jednorázových svozů. Velkoobjemové 
kontejnery ve vesnicích a na hřbitovech občané rovněž zneužívají k odkládaní domovního 
odpadu. Technické služby navrhly opatření k nápravě a postupně je realizují. Ve spolupráci 
s městským úřadem byl zpracován seznam domácností a podnikatelů, kteří nemají zaplacen 
svoz  odpadů, probíhají kontroly podnikatelů.Víka zelených kontejnerů na sběr tříděného 
odpadu budou nejpozději do 15.března 1997 opatřena otvory a budou uzamykatelná. Svoz 
vytříděného odpadu bude smluvně zajištěn u Recyclingu Rapotín. TS ve spolupráci 
s ing.Orlitou, který zodpovídá na MěÚ za úsek životního prostředí , budou provádět kontroly  
velkoobjemových  kontejnerů a zjišťovat původce, kteří do nich odkládají odpad 
neoprávněně ( např. na hřbitovech se objevuje často odpad z domácností i živnostenský 
odpad). Rovněž budou důsledně zjišťováni původci černých skládek a budou pokutováni. 

K dnešnímu dni je stav zaplacených popelnic tento: 265 ks týdenních, 138 sezónních, 
171 ks čtrnáctidenních a 192 kusů  měsíčních. 

V Lichkově, Mladkově a Malé Moravě  dohromady 241 ks , v Červené Vodě 464 ks. 
To, co občané třídí do označených kontejnerů, nelze využít jako druhotnou surovinu. Třídící 
linku nelze vybudovat, třídit na dvoře TS nelze. V kontejnerech na tříděný odpad jsou čtyři 
pětiny domovního odpadu netříděného, proto se zatím musí bohužel ukládat na skládku. 
Problémy jsou podle výměny informací s kolegy v okolí  všude, čeká se na nový zákon o 
odpadech , který by umožnil stanovit plošný poplatek na osobu.  
 
Z diskuze: 
pí Ettelová - vznesla dotaz, kolik např.TS vybraly při sběrných dvorech , kde měli občané, 
kteří  nemají zaplacený odvoz , platit stanovený poplatek. V jejich oblasti se třídí odpad dost 
poctivě a lidem hodně vadilo , když se vytříděný odpad sesypal dohromady. Kritizují také to, 
že od Vánoc nebyly kontejnery  vyvezeny. 
ing.Danielová - nelíbí se jí rovněž , že se kontejnery včas nevyvážejí, ale pravda také je, že 
někteří občané zkazí klidně to, co ostatní vytřídí. 
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ing.Zima - co dělají TS s odpadem dobře vytříděným? 
PhMr.Novák  - cyklus svozu by měl být jiný, protože zcela nevhodné bylo, když byl odpad 
odvezen těsně před Vánocemi a pak až za měsíc, kdy bylo hodně odpadu.Lepší bylo odpad 
odvézt ihned po Vánocích. 
p.Knettig - odpověděl postupně na dotazy členů MZ. 
-nemá s sebou přesný údaj o tom, kolik občané zaplatili ve sběrných dvorech, sdělí 
dodatečně. 
-Recycling přislíbil sice, že přijede na zavolání, ale protože není zatím podepsán dodatek ke 
smlouvě, nebylo možné ho k odvozu přinutit. TS se snažily odebírat odpad z přeplněných 
kontejnerů. Ve středu 31.1.1997 proběhne jednání s Recyclingem. 

- plán svozu v závěru roku bude upraven tak, jak navrhuje PhMr.Novák. 
- dal přítomným k nahlédnutí fotodokumentaci s ukázkami toho, jak občané „třídí“ a 

zneužívají kontejnery. 
 
pí Ettelová - od občanů má připomínky, že by bylo vhodné stanovit jinak svozové období, ne 
1.1.-30.6., ale léto - zima. 
p.Knettig - cyklus lze změnit od 1.7. 
ing.Petráněk - co brání stanovení plošného poplatku? 
ing.Zima - brání tomu platný zákon, ale v současné době se projednává v Parlamentu návrh 
nového, ve kterém se asi podaří prosadit plošný poplatek. 
ing.Petráněk- domnívá se, že je nutná aktivita v okamžitém zveřejňování provinilců .Není-li 
možné jmenovité, pak je třeba formulovat to tak, aby viníci měli alespoň obavu z ostudy. 
ing. Orlita -  původci černých skládek, které se podaří usvědčit, jsou pokutováni, 
zveřejňování jmen je záležitost velmi citlivá.  
ing. Zima - kolik správních řízení bylo vedeno a k jakým závěrům to spělo ? 
ing. Orlita - vloni byla udělena pokuta jednomu podnikateli, další řízení není zatím 
ukončené, dále byly uloženy asi tři pokuty původcům černých skládek. 
PhMr. Novák - je ve městě nějaký podnikatelský subjekt, který nemá zaplacenou popelnici ? 
p. Knettig - bohužel jsou, prováděli jsme s ing. Orlitou kontroly a řada podnikatelů popelnice 
okamžitě zaplatila.  
ing. Toman -  tím, že ve městě byly rozmístěny zelené kontejnery, jsme dali šanci 
nepoctivcům, bylo by asi dobré je na nějaký čas odstranit. 
ing. Orlita - domnívá se, že budou-li zelené kontejnery uzamykatelné, částečně se jejich 
zneužívání zabrání. 
ing. Barták - má občan možnost koupit si pro svou potřebu tyto zelené nádoby ? 
p. Knettig - zatím se s tímto požadavkem nesetkali.  
ing. Tóth - konstatoval, že si na TS chtěl koupit pytel na sběr na vesnici, ale paní Rybová mu 
sdělila, že lidé na vesnicích bydlící u silnice si musí koupit popelnici. 
p. Knettig - byla to informace mylná, je třeba jednat s každým individuálně, protože bydlí-li 
občan u silnice a je možný odvoz autem, doporučují raději popelnici.  
pí Procházková - zdůraznila, že není dobré, když pracovníci TS zodpovědnost za stanovení 
vyšší ceny popelnic přesouvají na „výbor, kde to rozhodli“ a takto to prezentují občanům. Při 
stanovování cen se vycházelo z rozborů hospodaření TS a bylo by seriózní, abychom se 
snažili problémy řešit společně. TS by neměly jednat alibisticky.  
p. Divíšek - seznámil se zkušenostmi, které získal v Německu. Lidé separují důkladně a 
kontrola je tam velmi důsledná.  
ing.Petráněk -  ví, že například v Hradci Králové popelnice u domu zamykají, i to je možné 
řešení.  
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ing. Zima - kontejner u jejich domu začali také zamykat a lidé z rodinných domků v jejich 
ulici, kteří dříve tento kontejner zneužívali, byli tím donuceni si popelnici koupit.  
p. Krabec - pokrývá současný počet popelnic náklady na odvoz a likvidaci odpadů ? 
p.Knettig - náklady pokryty nejsou. 
p. Divíšek - krátce shrnul historii stavby družstevní dvanáctibytovky v Nádražní ulici, jejíž 
výstavbu zahájil v roce 1991 Stabyt Ústí nad Orlicí. V té době platilo ještě, že město 
zabezpečuje ZTV. Stabyt v prosinci 1993 převedl na město 0,5 mil. Kč na výstavbu městské 
ČOV, aby nemuseli stavět vlastní čističku odpadních vod. Obyvatelé se domnívají, že město 
by tuto částku mohlo použít na vyasfaltování parkoviště u domu, chodníků.  
ing. Zima - příspěvek na ČOV nelze spojovat s příspěvkem na asfaltování. I když je položka 
na opravy komunikací napjatá, budeme se snažit tento problém letos řešit.  
p. Čuma - vystoupení pana Divíška trochu vyznívá tak, že majitelé bytů byli městem 
poškozeni. Pro objasnění tedy uvedl, že v době, kdy se dům stavěl, skončila bohužel možnost 
získat státní dotaci, která byla stavebníkům poskytována prostřednictvím města (přes jeho 
účet - tzn., že dotaci nezískávalo město). Město se naopak chovalo vstřícně a hledalo 
možnosti, jak zajistit potřebné finanční prostředky z dotace okresního úřadu, ale bohužel se 
nám to nepodařilo. 0,5 mil. Kč, o kterých hovoří pan Divíšek, bylo použito na výstavbu 
kanalizace související s napojením na ČOV  a podle předpisů je nebylo možné použít na 
terénní úpravy, jak se domnívají majitelé bytů.  
 
Usnesení MZ č. 8/97 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu v nakládání s TKO a pověřuje 
Městskou radu průběžně sledovat stav a přijímat opatření k radikální nápravě. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.3 Rozpočet města na rok 1997 
Starosta přítomné občany informoval o dosavadním průběhu projednávání rozpočtu. 

V uplynulých letech jsme si tzv. zadělali na budoucnost tím, že jsme začali dělat důležité věci 
- výstavbu ČOV a kanalizace, obnovu školství, technickou infrastrukturu tak, aby zdejší 
podnikatelé měli podmínky srovnatelné s vnitrozemím. Míra zadluženosti města je přiměřená 
jeho rozpočtu. Město má omezené vlastní příjmy, což je, mimo jiné, dáno jeho polohou, takže 
v něčem se zbrzdilo, ale na druhé straně je dobré, že si zachovalo svou atmosféru. Králíky 
mají jednu z nejnižších daňových výtěžností v okrese, menší má jen Brandýs nad Orlicí. Také 
velmi malou kupní sílu. 
V prvním čtení jsme schválili základní proporce rozpočtu, ve druhém čtení jsme stanovili 
priority a schválili podle požadavků poslanců užší seznam akcí.Letos poprvé začnou rozpočet 
zatěžovat splátky úvěrů a úroků. Kdyby MZ chtělo řešit schodkový rozpočet dalším úvěrem, 
bude se starosta takovým tlakům bránit, protože město by to již nemohlo zvládnout a muselo 
by si na splátky úvěrů brát další úvěr. Prioritou je kromě úhrady závazků vůči státu a bankám 
zabezpečení chodu města včetně jeho úřadů a institucí (rozpočet příspěvkových organizací je 
již na hranici únosnosti a nelze ho již dále snižovat). Nelze snižovat ani udržovací náklady, 
které zajišťují, že stav a hodnota obecního majetku se nebude zhoršovat. Předkládaný 
rozpočet je zatím nevyrovnaný. Ze seznamu priorit ze druhého čtení zůstal jediný požadavek 
nezařazený - požadavek pana Krabce na areál zdraví, ostatní zařazeny byly, ale částky jsou 
v návrhu zkráceny.Začali jsme sestavovat nejprve příjmovou stránku rozpočtu, hledali jsme 
možnosti, jak příjmy zajistit, a podle nich jsme pak plánovali výdaje. Opačný přístup by byl 
nezodpovědný.  
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Příjmy   
Příjmy jisté: 
- globální dotace státu 
- daně města 
- běžné příjmy - stočné, nájemné apod. 
-  poplatky - správní popl., popl. ze psů, z ubytování atd. 
- příjmy z nájemného z bytového fondu vybírané Jimexem 
 
 
Příjmy nahodilé: 
- prodej majetku města podle rozhodnutí MZ 
- záloha na bydlení 
 

V příjmech je zahrnut i nedočerpaný úvěr z roku 1996 a zbytky dotací, které se musí 
použít na přesně stanovené akce. V příjmech je i částka na úvěr na ČOV, kterou musíme 
povinně přidat k dotaci a bezúročné půjčce na ČOV. 
 
 
Výdaje 
Výdaje povinné: 

- příspěvky pro příspěvkové organizace, MěÚ, provozní výdaje 
- splátky úvěrů a úroků 
-udržovací výdaje, které umožní majetek udržet v takovém stavu, v jakém je, tzn., aby se 

nezhoršoval 
 
Nevyhnutné výdaje: - například vodovod v Červeném Potoce. 
Sečteme-li všechny tyto položky, je na straně příjmů a výdajů 43 mil. Kč, jisté zdroje pokryjí 
povinné výdaje. Přidáme-li nahodilé příjmy, pak se příjmy zvýší na 49 mil. Kč. 
Výše uvedeným postupem jsme došli k výsledku - rozdíl příjmů a výdajů je mínus 6,5 mil. 
Kč.  
Deficit rozpočtu lze řešit např. zvýšením prodeje majetku města, ale jedině za podmínky, že 
to zvýší hodnotu majetku, jinak by to bylo nezodpovědné.  
Pro rok 1997 je stanovena jako prioritní bytová otázka. Bytový fond města lze dělit na dvě 
části :  
část A, kterou si město vždy zachová, protože se o tom jednoznačně rozhodlo 
část B, o které se město rozhodne, že ji nemusí mít a bude ji privatizovat, nebude do tohoto 
fondu tedy vkládat další finanční prostředky. 
V roce 1997 proto budou příjmy z nájemného z bytového fondu rozděleny také na dvě části. 
První část bude zpět vrácena do části A bytového fondu tak, aby se udržela hodnota tohoto 
fondu, druhá část příjmů z nájmu a zisk z privatizace části bytového fondu B použijeme na 
výstavbu nového bytového fondu. Tím se věková a technická struktura bytového fondu města 
bude postupně měnit, začne se obměňovat a mládnout. Chceme tak nastartovat cyklus obnovy 
bytového fondu.  
Nyní je již rozjetá akce nástavby dvanácti bytů na čp. 662. Kompletní vítězná nabídka na 
rekonstrukci celého domu, ve které je zahrnuta nástavba bytů, zateplení, kotelna a některé 
vnitřní rekonstrukce, činí 12 mil. Kč, z toho 7,4 mil. Kč na vlastní nástavbu dvanácti bytů. Na 
ně město získá státní dotaci 3mil. 840 tis. Kč (320 tis.Kč na jeden byt), zbytek 3 mil. 600 tis. 
Kč získáme takto: město vloží část  příjmů z nájemného vybraného Jimexem a 900 tis. Kč je 
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zařazeno v návrhu rozpočtu. Zbytek zaplatí zájemci, pokud se takoví najdou, kteří mají 
možnost se podílet tak, že si předplatí nájemné v určité výši do doby než si ho neodbydlí. Po 
době, kdy musí být podle předpisů byt v majetku města, by měli předkupní právo.  
Počítáme postupně i s nástavbou na dalších bytovkách. V bývalé ubytovně Hedvy mohou také 
za  malých výdajů vzniknout další malé byty.  
V návrhu rozpočtu jsou zařazeny tyto akce schválené při druhém čtení rozpočtu:  
 
 
Číslo akce  Název akce   Navrhuje Požadavek Zařazeno
            
13-18,20-22  oprava komunikací  ing. Tóth 7,110.000,- 1,000.000,- 
25-30,32 
47   údržba a opravy budov  PhMr.Novák 590.000,- 239.000,- 
60   12 byt. jednot.čp.662  PhMr.Novák 9,600.000,- 2,100.000,- 
49   oprava hřbitova   p.Strnad  2,000.000,- 800.000,- 
2,12   oprava kanalizace-Boříkovice  
   oprava cesty ke kostelu - Bořík. ing. Zima 300.000,- 300.000,- 
59   nákup pozemků   PhMr.Novák 1,521.000,- 1,521.000,- 
19   autobusové zastávky v obcích, 
   informační desky   pí Ettelová 600.000,- 600.000,- 
45   areál zdraví   p.Krabec 2,500.000,- 0,- 
65   signalizační zařízení SDH ing. Zima 20.000,-  20.000,- 
7,8,37,38,64  spolupodíl na akce,na které 
   lze získat státní dotace (park  
   u Střelnice, alej, kostel, muzeum 
   tělocvična u žluté školy)    2,000.000,- 1,300.000,- 
44   nákup automobilu pro peč.sl. Mgr.Berková 280.000,- 200.000,-
  
 
 
 
  
Z diskuze: 
ing. Danielová - ve splátkách úvěrů jsou zatím zahrnuty úvěry jen od České spořitelny ? 
Kolik budeme splácet příští rok ? 
pí Pecháčková - nemá s sebou bohužel přesná čísla, úvěr na ČOV se začne splácet až od roku 
2000. 
PhMr. Novák - jak byly stanoveny příjmy z daní na rok 1997 ? 
ing. Zima - podle odhadu FÚ Žamberk. 
ing. Tóth - dost komunikací zůstalo rozkopaných po Telecomu, může ještě tyto úpravy 
komunikací Telecom zaplatit ? 
p. Čuma - snažíme se řešit ucelené úseky za finančního přispění Telecomu, který hradí jen 
úpravu části skutečně rozkopaných chodníků, musíme tedy počítat, že kompletně upraveno 
bude vše třeba až za dva roky.  
ing. Tóth - vloni byly problémy se Školským úřadem, který nezaplatil nájemné za školy, 
zaplatí letos ? 
ing. Zima - je příslib, že uhradí dluh i letošní nájemné. 
p. Strnad - na hřbitov byla požadována částka 2 mil. Kč, navržených 800.000,-Kč je jen pro 
rozběhnutí plánovaných akcí na rok 1997, zbytek bude třeba zařadit do rozpočtu roku 1998. 
Má-li být hřbitov vizitkou živých, musí se každoročně počítat s částkou na údržbu. Je nutné 
zpracovat výkresovou studii o tom, jak bude hřbitov vypadat, veřejnost se o ni zajímá. 
p. Čuma - nedostal písemný požadavek na vypracování výkresové studie. 
p. Strnad - stačí alespoň náčrtek toho, jak bude vypadat v konečné fázi. 
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PhMr. Novák - poprvé od roku 1989 se ve městě postaví nové byty, je nutné řešit z asi 150 
žádostí alespoň ty nejožehavější.  
pí Zajacová -  jaký bude postup při dokončení akce v budově ZUŠ, kdy je obnažený suterén 
budovy a situaci je třeba řešit dál. Plánována byla rovněž výstavba opěrné zídky za školou.  
ing. Zima - školství v Králíkách bereme jako celek, pravda je, že ZUŠ je v nejhorším 
technickém stavu. Má-li být akce zařazena na rok 1997, musíme se rozhodnout o naléhavosti 
a stanovit, které akce bude třeba naopak vyřadit. Lze uvažovat i tak, že pokračování prací 
v ZUŠ nastane tehdy, až získáme prostředky z dotací jako  na tělocvičnu u žluté školy.  
pí Zajacová - počítá se i s plynofikací budovy , vytápění elektrickou energií bude velmi 
nákladné. 
p. Čuma - v budoucnu zcela jistě, ale zatím to finanční možnosti nedovolují, protože je to 
otázka statisíců. Na dokončení suterénu odhaduje částku 0.5 mil. Kč. 
p. Divíšek - bude do částky na opravy komunikací zařazen i požadavek jejich bytového 
družstva ? 
ing. Zima - je úkolem pro nás patnáct dnes zveřejnit návrh vyrovnaného rozpočtu a je na nás, 
zda toho docílíme  cestou zvyšování příjmů nebo snižování výdajů. Podle něj správná cesta je 
snižování výdajů. Navrhuje vyrovnanost rozpočtu dosáhnout takto: 
I. snížení výdajů :  
- v kapitole vnitřní správa snížit výdaje o 500.000,-Kč, protože musíme být první, kteří se 

pustí do úspor 
- v kapitole školství vypustit položku 4 mil. Kč na bílou školu. Chtěli jsme sice celou velkou 

akci dokončit už letos a požádat Ministerstvo financí o 8 mil. Kč, ke kterým bychom podle 
pravidel museli přidat 4 mil. z vlastních zdrojů, ale je tedy možné neakcelerovat rychlé 
dokončení a akci skončit až v roce 1998. Na zahájení přestavby jídelny finance budou.  

II. zvýšení  příjmů o 2 mil. Kč 
-operace s akciemi 
- navýšit prodej obecního majetku 
PhMr. Novák - nešlo by z prodeje nemovitostí určit prostředky na krytí deficitu a příští rok 
je vrátit zpět. 
ing. Zima - dělal by rád věci jen bezpečné a nevěří, že by se peníze zpět vrátily. Předpokládá, 
že pokud se schválí novela vyhlášky o prodeji bytů, město získá více prostředků.  
ing. Danielová - upozorňuje, že splátky ceny bytů jsou ale rozložené do více let.  
ing. Zima - žádáme bytovou komisi, aby udělala novelu vyhlášky co nejdříve a aby v ní byla 
zakotvena nulová doba na odložení splácení ceny bytů. 
ing. Petráněk - uvedl příklad, kdy žadatel o byt 1+1 v jednom městě  musel zaplatit 35.000,-
Kč, což je úhrada nájemného na tři roky dopředu,  a město se zaručilo, že mu tři roky nezvýší 
nájemné, i když se bude vyhláškou měnit.  
ing. Zima - tento způsob se mu nezdá být dobrý. 
p. Krabec - chce znát názor ředitele Stejskala na vypuštění 4 mil. Kč z rozpočtu. Gymnázium 
potřebuje nutně v budově na náměstí příští rok uvolnit třídy, které dosud základní škola užívá.  
p. Stejskal - na první část dotazu pana Krabce nemůže okamžitě reagovat, je třeba to 
společně promyslet, prostory určitě na náměstí uvolní, protože pavilony budou dokončeny. 
ing. Zima - nabízí se i řešení, při kterém bychom nevyřadili 4 mil.Kč a akce ze seznamu 
priorit bychom přiřazovali postupně podle toho, jak by byly volné prostředky.  
p. Strnad - v suterénu ZUŠ se odvlhčují zdi, podle vyjádření firmy je vhodné postupovat dál 
až po třech letech.  
p. Čuma - je to ověřená technologie, zdá se mu zbytečné tak dlouho čekat a navrhuje 
pokračovat ihned, jakmile budou finanční prostředky.  
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ing. Zima - navrhuje zařadit ZUŠ do těch akcí, které budou zahájeny, jakmile získáme peníze 
dotační, ke kterým bychom přidali vlastní zdroje.  
PhMr. Novák - navrhuje prodat nemovitosti, a tak zvýšit příjem, abychom mohli ZUŠ 
dodělat. 
pí Procházková - domnívá se, že bychom mohli být úspěšní se žádostí o dotaci přes okresní 
ekonomickou komisi. Je třeba připravit včas žádost se všemi potřebnými podklady. 
 
 
Usnesení MZ č.9/97: 
Městské zastupitelstvo schvaluje konečný návrh rozpočtu Města Králíky na rok 1997 ve 
výši 61,961.000,-Kč s těmito pozměňovacími návrhy a ukládá městskému úřadu ho 
zveřejnit: 
-  MZ ruší v návrhu výdajů kapitoly školství položku 4 mil.Kč - podíl města na investici  

ZŠ Moravská 
-  MZ snižuje v kapitole Vnitřní správa náklady na provoz MěÚ  o 500.000,- Kč 
- MZ zvyšuje příjmovou stránku rozpočtu o 2,150.600,-Kč  tak, že se zabezpečí 

operacemi na trhu akcií a  zvýšeným příjmem z prodeje nemovitostí 
-  MZ schvaluje zařazení položky 4 mil.Kč na dostavbu ZŠ Moravské v případě, že se 

vytvoří tato potřeba a bude   kryta příslušnými zdroji 
-  MZ schvaluje návrh na opravu ZUŠ ve výši 500.000,-Kč jako akci připravenou pro 

případ, že bude možné zabezpečit spoluúčast s dotačními prostředky 
-  MZ ukládá městskému úřadu vypracovat návrh cílového řešení centrálního hřbitova 

v Králíkách 
Hlasování: 
15:0:0 
 

Starosta poděkoval všem přítomným za trpělivost a pochopení. Potvrdil, že město na 
letošní rok získalo individuální státní dotaci na bílou školu ve výši 20 mil. Kč. 
 
4. Vstupy poslanců 
 
ing.Zima - chtěl by zaujmout postoj ke stávce učitelů, nehodlá k tomu ale zaujímat 
stanovisko politické. 
Stávka učitelů je stávka proti zaměstnavateli- státu, který zastupuje školský úřad.Stávka by 
mohla mít dopady např. v tom, že rodiče můžou požadovat náhradu mzdy apod. Pokud by 
byla škoda uplatňována na městě, musíme my takovou škodu uplatňovat na státu, tedy 
školském úřadu. 
pí Procházková - Společnost s ručením omezeným B a D - stavební a obchodní firma, kterou 
na MZ zastupoval p.Dušek z Králík, se obrátila na MZ se žádostí o vyjádření k jejich záměru. 
Společnost vlastní čp.299 v Dlouhé ulici, ve kterém by chtěli za přispění Nadace Člověk 
v tísni vybudovat 3 bytové jednotky pro naše krajany, kteří chtějí přesídlit z Kazachstánu do 
vlasti svých předků. V přízemí objektu plánují obchodní činnost, ve které by krajané mohli 
najít také pracovní příležitost. Tato možnost i pro ostatní by byla v jejich stavební firmě. 
Případná realizace tohoto záměru je podmíněna souhlasem městského zastupitelstva. 
ing.Zima - MZ by mělo zvážit a povolit přistěhování krajanů. 
p.Dušek - mají 3 varianty na využití domu, k jedné z nich právě potřebují písemný souhlas 
MZ. 
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Usnesení  MZ  č.10/97 
Městské zastupitelstvo souhlasí se záměrem společnosti B a D s.r.o.-stavební a obchodní 
firma Králíky na přistěhování krajanů z Kazachstánu do města Králíky. 
Hlasování: 
14:1:0 
 
pí Procházková- pochybením MěÚ jsme se ve stanoveném termínu jako město nevyjádřili 
k požadavku Celního úřadu Králíky o zvýšení limitu pro nákladní automobily, která využívají 
hraniční přechod D.Lipka. Je navrhováno zvýšení celkové hmotnosti na 12 tun s tím, že by 
bylo povoleno na zkušební dobu v letním období a následně vyhodnoceno. 
ing.Danielová - už v předcházejícím období jsme dávali negativní stanovisko. 
p.Divíšek - má odlišný názor, protože se domnívá, že se může zvýšit zaměstnanost lidí, 
rozšíří se celní prostor a město má také šanci získat vyšší daně. 
ing.Zima - už jsme se dávno vyjádřili, že nechceme mít v budoucnu problémy typu drogy, 
prostituce apod., které by se určitě objevily se zavedením kamionové dopravy. Má osobně 
dojem, že pokud se povolí zkušební provoz, pak už se dá těžko počítat se zrušením. 
Doporučuje zvýšit hmotnost až v momentě, kdy celnice v Dolní Lipce bude dostavěna. 
ing.Toman - s nárůstem tonáže nenaroste počet automobilů, povýšení by podle jeho odhadu 
bylo jen několik desítek, ale ani na to nejsme připraveni, nemáme parkoviště, služby apod. 
p.Beran - jde spíš o to, zda může zvýšení tonáže pomoci vzniku nějakých nových aktivit. 
p.Ryba - jde o snahu odlehčit přetíženým přechodům  jako je Náchod aj. 
 

Ing.Zima dal hlasovat o tom, kdo souhlasí se zkušebním provozem s tím, že definitivní 
stanovisko zaujmeme až po vyhodnocení zkušebního provozu.  
Hlasování: 3 pro 
 
Usnesení MZ č.11/97: 
Městské zastupitelstvo nesouhlasí se zkušebním provozem nákladních automobilů o 
hmotnosti 12 tun. 
Hlasování: 
12:0:3 
 
p.Beran - je něco nového v prodeji koloniálu na rozcestí? 
ing.Zima - situace je zatím nedořešená, jedná se se  zájemci dál. 
ing.Šašek - dodatečně se omlouvá za neúčast na minulém MZ, ale bohužel nedostal 
pozvánku. 
p.Langr - má informaci, že existuje zájemce na koupi čp. 353  za cenu pozemku a na čp.283. 
ing.Zima - zájemce, ať si podá žádosti. 
pí Procházková - požádala poslance o spolupráci při sestavení, pokud možno, kompletního 
seznamu organizací, spolků, občanských sdružení a aktivit ve městě i v obcích, kterým 
nabídneme finanční pomoc při pořádání akcí v roce 1997 z  položky  zařazené 
v rozpočtu.Seznam zpracovává p.Dobrohruška. 
p. Petr - plánuje město letos řešit prostor tržnice ? 
ing. Zima - město má plány, jak s pozemkem naložit, ale zatím je nelze realizovat. 
p. Divíšek - poukazuje na to, že se po zrušení klubu důchodců nemá tato skupina obyvatel 
kde scházet.  
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ing. Toman - s nájemcem klubu Eden s panem Starým je úmluva, že se zde důchodci můžou 
scházet a město v takovém případě hradí dohodnutý nájem. Pokud má informace, je klub 
takto využíván. 
 
zapsala Ivana Procházková 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
p. Beran ................................................ 
 
Ing. Šašek ................................................ 
 
Ing. Anton Zima       Ivana Procházková 
     starota                          zástupce starosty 
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