
Město Králíky 
 

Zápis z jednání č. 12 
Městského zastupitelstva 

konaného dne 21. 10. 1996 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, p. Beran, p. 
Krabec, ing. Barták, p. Strnad, p. Ryba, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. Hanák, p. 
Langr 
 
Hosté:      ing. Kališová, p. Falta,  
 
Za MěÚ:  ing. Fogl, pí Pecháčková, ing. Toman 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Čtení ze zápisů Městské rady 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
       3.1 Koupě a prodeje nemovitostí 
      3.2 Pronájem čp. 310  
      3.3 Hospodaření města  
      3.4 Informace o návštěvě delegace z města Villmar 
      3.5 Vesnické rady 
04. Vstupy poslanců 
 

Ing. Zima přivítal přítomné a požádal je o schválení, případně o doplnění navrženého 
programu. Mgr. Berková navrhla zařadit body  - změna v rozpočtu Sociální komise a 
seznámení s ustavením vesnické rady v Dolní Lipce. Ing. Zima doporučil první bod zařadit do 
vstupů poslanců a problematiku vesnických rad navrhuje i on jako nový bod hlavního jednání.  
 Pan Strnad navrhl v kolečku informovat o opravách hřbitova, fary a kostela. Ing. Zima 
požádal členy MZ, aby v průběhu jednání bylo možné udělat případné změny v pořadí 
schválených bodů podle potřeby, protože na jednání jsou přizvaní k jednotlivým bodům hosté 
a ekonomky. Navržený program byl tedy rozšířen o bod 3.5 Vesnické rady a byl všemi 
přítomnými schválen.   
 
 
01. Zahájení přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
        Ověření provedou paní Ettelová a ing. Danielová.  
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 
        S vybranými body MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ   

3. 1 Koupě a prodeje nemovitostí 
3.1.1 Prodeje pozemků  
 
 
3.1.1.1. Prodej p.p.č. 362/1 v k.ú. Králíky  
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O koupi pozemku požádal ing. Emanuel Kopecký, bytem Vokáčova 1181/6, Praha 4. 
Jedná se o pozemek mezi zahradou domu, který vlastní ve Valdštejnově ulici, a ulicí 
Zahradní.  
 
Z diskuze: 
 
ing. Danielová - jak velký je prodávaný pozemek? 
ing. Fogl - 332 m2 
PhMr. Novák - nezabrání prodej pozemku přístupu jiných vlastníků na jejich pozemky? 
ing. Fogl - situaci doložil geometrickým plánem, k situaci, o které hovořil PhMr. Novák, 
nedojde.  
PhMr. Novák - za jakou cenu bude pozemek prodán? 
ing. Fogl - 200,- Kč/m2 
 
 
Usnesení MZ č. 71/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 362/1 v k.ú. Králíky ing. 
Emanuelu Kopeckému, bytem Vokáčova 1181/6, Praha 4.  
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.2 Směna pozemků  
 

O koupi pozemků v majetku města souvisejících s jejich rodinným domkem požádali 
manželé Rentkovi, bytem Králíky, J. Opletala 92. V současné době se po vyřešení 
majetkoprávních vztahů k pozemkům města jeví jako nejvhodnější způsob řešení převod 
pozemků směnnou smlouvou.  
 
Z diskuze: 
 
ing. Fogl - seznámil za pomocí geometrického plánu s poměrně složitou situací. 
ing. Zima - případ je komplikovaný a řešení se táhne bezmála 10 roků. Městskou radu o 
záležitosti podrobně informoval p. Čuma.  
p. Langr - zůstane zachována cesta mezi domy pana Rentka a pana Hošpese? 
ing. Fogl - průchod bude zachován. 
p. Krabec - bylo rozhodnuto o ceně pozemku? 
ing. Fogl - cena stavební parcely byla stanovena na 70,-Kč/m2, pozemkové parcely 50,-
Kč/m2, tj. ceny platné v době, kdy byla žádost podána.  
 
Usnesení MZ č. 72/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků st.p.č. 1505, st.p.č. 1507 a p.p.č. 453/2, 
453/3, 453/8, 2072/43, 2072/44 a 2072/45 v k.ú. Králíky v majetku města Králíky za 
pozemek st.p.č. 406/3 v k.ú. Králíky v majetku manželů Rentkových. Manželé Rentkovi 
doplatí rozdíl ujednané ceny ve výši 11.900,- Kč.  
Hlasování: 
15:0:0 
 

 
3.1.3 Schválení záměrů prodeje pozemků  
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3.1. 3.1  O koupi pozemku p.p.č. 492/2 v Králíkách požádali manželé Miroslav a Olga             
Zerzánovi, bytem Králíky, Polní 63. Jedná se o část jejich zahrady o výměře 
38 m2. 

 
Usnesení MZ č. 73/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 492/2 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.3.2 O koupi pozemku pod domem čp. 663 požádalo Bytové družstvo č. 663   
V Bytovkách 663, Králíky.  Jedná se o bývalou bytovku Statku Králíky.  

 
Usnesení MZ č. 74/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 775 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.3.3 O koupi pozemku st.p.č. 1132 v k.ú. Králíky požádal Milan Mišák, Králíky, A. 
Dvořáka 779. Jedná se o pozemek pod domem čp. 779 ve vlastnictví manželů 
Mišákových.  

 
Usnesení MZ č. 75/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku st.p.č. 1132 v k.ú. Králíky. 
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.3.4 O koupi pozemků st.p.č 72 a p.p.č. 369 v k.ú. Dolní Hedeč požádal pan 
Jaroslav Vrábel, bytem Dolní Hedeč 85. 

 
Usnesení MZ č. 76/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemků st.p.č. 72 a p.p.č. 369 v k.ú. 
Dolní Hedeč.  
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.3.5 O koupi  jedné poloviny domu čp. 396, jedné poloviny st.p.č. 535 a jedné 
poloviny  p.p.č. 1808/12 v k.ú. Králíky požádal pan Václav Končický nájemce 
uvedeného domu. Dům i pozemky budou rozděleny GP.  

 
Usnesení MZ č. 77/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje jedné poloviny domu čp. 396, jedné 
poloviny st.p.č. 535 a jedné poloviny p.p.č. 1808/12 v k.ú. Králíky.  
Hlasování: 
15:0:0 
 

3.1.4 Koupě pozemků 
3.1.4.1 Paní Růžena Petruželková nabízí ke koupi městu Králíky pozemek v Dolních   

Boříkovicích o výměře asi 1500 m2 za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že město na své 
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náklady zajistí vyhotovení GP a sepis kupní smlouvy. Jedná se o pozemek 
okolo obchodu a klubovny v Boříkovicích. 

 
Z diskuze: 
ing. Šašek - jeho názor je, že Pozemkový úřad neměl tuto zpevněnou plochu v restituci 
vydávat, ale pokud tak rozhodl, je to nevratné.  
ing. Tóth - nebyl zájem pozemek směnit? 
ing. Fogl - tento návrh nepřišel. 
ing. Zima - pokud se MZ rozhodne koupi uskutečnit, proběhne až budou volné finanční 
prostředky. 
 
Usnesení MZ č. 75/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje koupi části pozemku p.p.č. 1211/2 v k.ú. Dolní Boříkovice o 
výměře 1500 m2 za cenu 50,- Kč/m2 od paní Růženy Petruželkové, bytem Králíky, Dolní 
Boříkovice 18. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.1.4.2 Krajský soud potvrdil rozhodnutí Okresního úřadu - Okresního pozemkového úřadu o 
vydání pozemku v rámci restitucí panu Bohuslavu Markovi. Pan Marek nabízí ke koupi část 
p.p.č. (1741/3) v k.ú. Králíky podle pozemkového katastru o výměře 5390 m2 za cenu 100,- 
Kč/m2 s tím, že město Králíky zajistí na svůj náklad sepis kupní smlouvy.  
 
Z diskuze: 
ing. Šašek - navrhuje pozemek odkoupit. 
PhMr. Novák - pozemek u silnice je cenný pro svou výhodnou polohu. 
 
Usnesení MZ č. 76/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje koupi části pozemku p.p.č. (1741/3) v k.ú. Králíky podle 
pozemkového katastru o výměře 5390 m2 od pana Bohuslava Marka, bytem Králíky, 
Hradecká 195 v ceně 100,- Kč/m2. 
Hlasování: 
12:0:3 
 
3.1.4.3 Ing. Zima stručně shrnul již několikrát projednávaný případ pozemku st.p.č. 162 v k.ú. 
Králíky, na kterém stojí dům čp. 283 v Dlouhé ulici. Jak známo, soud rozhodl, že pozemek je 
v majetku Kremlíkových. Seznámil s podstatnou částí dopisu, ve kterém právní zástupce 
Kremlíkových nabízí městu prodej tohoto pozemku za cenu 200,- Kč/m2.  
Paní Ettelová konstatovala, že nám nezbývá pravděpodobně nic jiného než pozemek koupit, 
jinak bude dům dále chátrat. Nebýt této trapné situace mohl v domě již dávno někdo podnikat.  
 
Usnesení MZ č. 77/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku st.p.č. 162 v k.ú. Králíky pod domem čp. 
283 v Dlouhé ulici.  
Hlasování: 
12:1:2 
 
3.1.5 Česká pošta  

 4



Starosta informoval, že se podařilo vyjednat s Českou poštou, že v našem městě postaví 
novou budovu. Důležité v současné době je, že chybí souhlas Okresního úřadu, ref. kultury, 
který nesouhlasí s demolicí čp. 353. 
Zástupci města a pracovníci MěÚ proto povedou další jednání směřující k vyřešení 
uvedeného problému.  
 
3.2 Pronájem čp. 310 
Starosta informoval, že město již v současné době splácí úvěr ČS a.s. Rychnov n. Kněžnou, 
který jsme získali na odkoupení nemovitosti čp. 310 (bývalý koloniál Na Rozcestí). Zástupci 
města byli postupně v kontaktu se čtyřmi zájemci o pronájem této nemovitosti, v současné 
době zůstali zájemci dva - Orlice-tour a pan Falta. 
Pan Štěrba z Orlice-tour kontaktoval osobně i paní Dostálkovou a jednal s ní o odkoupení, 
popřípadě pronájmu vnitřního vybavení, které je ovšem zablokováno, protože paní 
Dostálková je v konkurzu a nemůže tudiž zařízení sama odprodávat. Nyní je třeba se  
rozhodnout o dalším postupu při uzavírání nájemní smlouvy. Pan Štěrba byl naposledy 
kontaktován telefonicky dnes a dostal informaci, že pokud má zájem, má se dnes dostavit. 
Jeho nepřítomnost považujeme tedy za nezájem o pronájem uvedené nemovitosti.  
 
Z diskuze: 
pí Ettelová - je ráda, že je přítomen pan Falta jako zájemce, protože on už dokázal, co umí - 
rozjel pekárnu, výrobnu, samoobsluhu, má v něj důvěru. 
ing. Zima - vyzval pana Faltu, aby se vyjádřil. 
p. Falta - potřebuje alespoň týden na důkladné promyšlení, protože se jedná o hodně peněz a 
zatím neviděl, v jakém stavu jsou nyní prostory obchodu. 
ing. Kališová - při všech jednáních se snažili ze strany  města připravit kalendář splátek, aby 
vyhovoval podnikateli. Hledalo se řešení takové, aby mohl rozjet podnikání, máme velkou 
ochotu přizpůsobit platební kalendář, aby byl pro podnikatele v období rozběhu aktivit 
přívětivý. Za trošku nepříjemné považuje to, že město už nyní platí splátky úvěru a záležitost 
ještě není dotažena. Přimlouvá se, aby obec v případě, že se nepodaří získat nájemce, začala 
v objektu podnikat sama. Je třeba se rychle rozhodnout, rozhodnutí  dlouho neodkládat.  
ing. Zima - vzhledem k situaci, která nastala, navrhuje rozhodnutí o pronájmu odložit na 
mimořádné zastupitelstvo 4. listopadu 1996. 
ing. Kališová - domnívá se, že likvidátor majetku paní Dostálkové bude v úzké spolupráci 
s ČS a.s. Rychnov n. K., a že se bude snažit postupovat korektně při prodeji vnitřního 
zařízení. Je přesvědčena, že by jej pan Falta mohl odkoupit za slušnou cenu.  
ing. Zima - požádal MZ o vyjádření, zda je tedy ochotno se 4. listopadu sejít na krátké 
mimořádné zasedání. Do tohoto termínu by ing. Kališová s panem Faltou jednali dále o 
konkrétních podmínkách smlouvy. Obrátil se na pana Faltu s otázkou, zda je schopen do 14 
dnů rozhodnout. Pan Falta konstatoval, že je to dostatečně dlouhá doba.  
 
Usnesení MZ č. 77/96 
Městské zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o pronájmu čp. 310 na 4. 11. 1996 na 
mimořádném zasedání MZ. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.3 Hospodaření města 
3.3.1 Zpráva o vývoji rozpočtu města za I. - III. Q 1996 
Paní Pecháčková konstatovala, že letos je zatím stálá mírná převaha příjmů nad výdaji. Daří 
se usměrňovat výdaje. K 30. 9. 1996 byly příjmy 52.763.000,- Kč, výdaje 48.537.000,- Kč. 
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Příjmy jsou plněny průběžně, větší propad je v příjmech z prodeje nemovitostí, kolísají příjmy 
z daní právnických osob, v současné době  je jejich  plnění pouze na 50 %.  
Ing. Zima doplnil, že zastupitelé obdrželi dnes poprvé slíbený přehled, který zpracoval 
ekonomický odbor. Objasnil některé souvislosti v předložených tabulkách, které mají velkou 
vypovídací hodnotu. Upozornil, že podrobnější rozbor je k dispozici na MěÚ. Lze v něm 
vysledovat důvody, proč se která kapitola chová tak, jak se chová. Zdůraznil, že naším 
úkolem je velmi pečlivě sledovat příjmy a podle toho uvolňovat i výdaje. Od roku 1997  
budou platit nová rozpočtová pravidla, skladba bude podle účelu, např. na investiční, 
provozní, mzdové aj. náklady.  
 
Z diskuze: 
ing. Danielová - investiční prostředky na bílou školu jsou vedeny v kapitole školství? 
ing. Zima - ano, jsou. V návrhu státního rozpočtu na rok 1997 je zařazeno dofinancování 
výstavby bílé školy ve výši 20,2 mil. Kč. Snad bude návrh schválen a škola bude moci být 
dostavěna. 
ing. Danielová - co všechno je zahrnuto v investicích v kapitole stavebnictví? 
pí Pecháčková - na rok 1996 zde byl plánován například nákup dvora, bílého domu, pozemků 
na ČOV. 
p. Krabec - co všechno je zařazeno v kapitole všeobecná pokladní správa? 
pí Pecháčková - mezi příjmy této kapitoly jsou daně, místní poplatky, všechny dotace - na 
výkon státní správy, účelové dotace. Je to kapitola hlavních příjmů města. Ve výdajích jsou 
splátky úvěrů, úroků, příspěvky sdružením, organizacím.  
ing. Zima - seznámil přítomné s rozpočtovou změnou, která souvisí s tím, že jsme zahájili 
stavbu ČOV a úvěrový kalendář je rozložen až do roku 1998. My jsme schopni ČOV dostavět 
již v roce 1997, proto jsme požádali Státní fond ŽP o přesun finančních prostředků. Protože 
MZ má kompetenci schvalovat rozpočet v souhrnné výši, předkládá ekonomický odbor návrh 
na rozpočtovou změnu v kapitole 02 - Vodní hospodářství a životní prostředí.  
 
Usnesení MZ č. 78/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu, kterou se zvyšuje schválený rozpočet 
Města pro rok 1996 v příjmech i výdajích o dotaci ze Státního fondu ŽP ČR ve výši 
4.742.000, Kč. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.3.2 Auditorská zpráva o hospodaření města za rok 1995 
Audit hospodaření si město nechává dělat každoročně. Závěrečný výrok ověřovatele je pro 
nás dobrý, protože neshledal v hospodaření města a ve způsobu účtování žádné zásadní  
nedostatky. Zjistil pouze několik drobných chyb, které jsou odstraňovány.  
 
Usnesení MZ č. 78/96 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí výrok ověřovatele o hospodaření města a schvaluje 
hospodaření města za rok 1995 bez výhrad. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
3.4 Informace o návštěvě delegace z města Villmar  
Ve dnech 10. - 13. října 1996 se uskutečnil první kontakt na úrovni oficiálních delegací obou 
měst - Villmar - Králíky.  Villmar je město se 6000 obyvateli nedaleko Frankfurtu nad M. a 
bylo aktivní při hledání partnerského města v ČR. Jedním z důvodu, proč byly vybrány 
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Králíky, je skutečnost, že ve Villmaru žijí lidé, kteří měli na Králicku své kořeny. Delegace 
Villmaru byla osmičlenná - starosta města, zástupce starosty, radní, zástupci farnosti.  Město 
Králíky pečlivě připravilo oficiální program členěný do tématických celků. Ing. Zima 
upřímně poděkoval za obrovský přínos panu Krabcovi, který se vynikajícím způsobem zhostil 
role tlumočníka, průvodce a společníka delegace, poděkování si zaslouží i pan Toman a paní 
Tomášová. Návštěva měla zhruba čtyři části: seznámení s městem, seminář o problémech 
obou měst, vztahy Čechů a Němců, spolupráce farností. Na závěr intenzivní prospěšné 
návštěvy bylo zpracováno Prohlášení, které vyjadřuje závěry návštěvy. Dohodlo se, že si 
vzájemně umožníme setkání zájemců, vyměníme si seznam občanských iniciativ a spolků, 
které jsou schopny se kontaktovat. Starosta přečetl úplné znění Prohlášení a rovněž dopis 
starosty a pana faráře, které jako výraz díků za milé přijetí zaslali po svém návratu do 
Německa. 
 
Z diskuze: 
pí Ettelová - setkání bylo opravdu milé a příjemné. Připojuje se k poděkování panu Krabcovi i 
pracovníkům MěÚ. Nezapomenutelný byl pro ni zážitek, když prováděli návštěvu radnicí, 
členové delegace byli velice překvapeni a ona byla šťastná, že jim mohli toto nové zařízení 
ukázat.  
ing. Zima - svůj názor na česko-německé vztahy vyjádřil během setkání takto: „ Němci, kteří 
žijí v Německu, nebrání rozvíjejícím se  vztahům Čechů a Němců“. 
ing. Toman - seznámil  s několika zajímavostmi:  

 mají mramorový lom 
 ve městě je jediný mramorový most severně od Alp - Most porozumění, na kterém je socha sv. Jana 

Nepomuckého. 
 jako výraz aktu porozumění je z jejich strany myšlena i nabídka spolupráce s našim městem 
 ve městě působí tři pěvecké mužské sbory, 60 spolků 
 ve městě je voleno 11 radních, 31 zastupitelů 

 
PhMr. Novák - jakého politického zastoupení byli radní? 
p. Krabec - starosta je bez politické příslušnosti a je volen přímo občany, zástupce starosty je 
členem CDU. 
Je rád, že se setkání tak dobře povedlo, tréma byla zpočátku veliká. Vysvětlil, proč je zájem 
ze strany Villmaru takový . Villmar se po válce rozrostl o 20 % obyvatel díky přílivu občanů, 
kteří se tam přistěhovali z Československa. Doprovázel návštěvu i do Šumperka na jednání 
Svazu Němců, kde získali další informace z dalších oblastí, což považuje za velice důležité.  
p. Strnad - součástí delegace byli i „polooficiální“  členové - manželé Henschlovi, kteří jezdí 
pravidelně dvakrát za rok na návštěvu do Králík a okolí, a zajímavostí je, že pan Henschl 
instaloval v kostele na Hedeči kolejnice na spouštění oltářního mariánského obrazu.  
ing. Zima - jak se vyvine vzájemná spolupráce v budoucnosti,  záleží na spolcích a 
iniciativách.  Už ji nebudeme řídit jenom my. 
PhMr. Novák - spějeme do Evropy, takže nevidí důvod, proč bychom měli zavírat dveře 
právě před Němci. Když se přihlásí i někdo jiný, může být spolupráce i s městem z jiné země.  
pí Procházková  - doporučuje, aby starosta seznámil občany s průběhem návštěvy v Králicku, 
považuje za vhodné pro dobrou informovanost zveřejňovat všechno, včetně závěrečného 
Prohlášení a překladu dopisů. 
 
3.5 Vesnické rady 
Starosta konstatoval, že by bylo dobré, aby komise pro integrované obce začala pracovat 
nejpozději od 1. ledna 1997. Zopakoval, jak by se komise měla  utvořit, z jakých zástupců 
obcí.  
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Z diskuze: 
PhMr. Novák - domnívá se, že by předsedou nemusel být jmenován někdo z MZ, když 
zástupci vesnic mají mít přímý přístup do Městské rady. 
Mgr. Berková - je přesvědčena, že převážnou většinu problémů si zástupci vesnic dokážou 
vyřešit sami v komisi. 
PhMr. Novák - je skeptikem v tomto směru, protože již v minulém volebním období dělali 
pokusy a měli snahu s vesnicemi spolupracovat, ale všechno brzy skončilo.  
ing. Zima - vesnické rady  vidí jako dobrou možnost, kdy se budou zástupci vesnic scházet. 
pí Procházková - domnívá se, že spolupráce bude spíš na bázi komise, do Městské rady 
nebudou přicházet příliš často. 
PhMr. Novák - odhaduje,  na co asi budou zástupci jednotlivých vesnic poukazovat, problémy 
ve vesnicích jsou známé a některé letité.  
ing. Zima - měli bychom začít mluvit o konkrétním předsedovi nové komise. Vznesl dotaz, 
zda  má někdo zájem tuto práci dělat. 
p. Strnad - je zapotřebí, aby byl předseda členem MZ? Nemohl by to být například pan 
Juránek? 
pí Procházková - navrhuje jako předsedu ing. Tótha. Podle jejího mínění by byl akceptován 
vesnicemi, protože žije na vesnici, má kontakt s MR a MZ a výhodnější by bylo obsazení 
funkce předsedy poslancem. 
ing. Zima - souhlasí s návrhem paní Procházkové. 
ing. Tóth - protože byl osloven ing. Tomanem krátce před zahájením  MZ, nemá zatím 
koncepci práce komise, ale funkci by přijal. 
PhMr. Novák - dal by rád do vínku ing. Tóthovi, aby se mu alespoň z části podařilo práci 
rozhýbat. 
Mgr. Berková - ona je veliký optimista a věří, že se práce rozjede. Pan Juránek je schopen 
myšlenky vesnických rad propagovat na vesnicích a ing. Tóth dá této myšlence rámec, povýší 
ji. 
ing. Zima - protože se připravuje rozpočet na rok 1997, bylo by dobré, aby komise začala 
pracovat ještě koncem roku 1996.  
 
Usnesení MZ č. 78/96 
Městské zastupitelstvo rozhodlo ustavit komisi pro integrované obce a předsedou komise 
určuje ing. Ladislava Tótha. 
Hlasování: 
15:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
Mgr. Berková - informovala, že se zúčastnila ustavení vesnické rady v Dolní Lipce, která byla 
zvolená jako pětičlenná - pánové Faltus, Kacálek, Veselý, Dvořák a Juránek jako mluvčí. 
Uvedla některé z problémů, které byly na programu první schůzky: 

 postrádají písemnou odpověď na petici, kterou předali Městské radě 
 kritika pomalého uklízení vyhořelého KD 
 proč platí v Dolní Lipce stočné, když není kanalizace 
 nekvalitní cesty  
 nedodržování jízdního řádu ČSAD 
 problémy s odvozem odpadu 

 
pí Procházková - setkala se dnes náhodou se stejným dotazem na stočné a zjistila, že v účtárně 
MěÚ jsou v evidenci zapsány jen dva domy v Dolní Lipce, ve kterých je stočné vybíráno - čp. 
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38 a čp. 47. Podle vyjádření VTSM je na kanalizaci napojeno ovšem více domů. Navrhuje 
proto pověřit ekonomický odbor a VTSM úkolem zpracovat seznam těch, kteří jsou napojeni 
na kanalizaci v Dolní Lipce, a jsou tudiž povini platit stočné.  
K nedodržování jízdního řádu na autobusové lince Červená Voda - Boříkovice - Králíky 
uvedla, že podle šetření, které provedla, je příčinnou zpožďování fakt, že děti využívající spoj 
k dopravě do školy v Červené Vodě si nekupují měsíční jízdenku  a při denním odbavování se 
doba pobytu autobusu v zastávkách prodlužuje a tím vzniká zpoždění. Pracovnice ČSAD 
v Ústí n. O. přislíbila, že bude jednat se školou v Červené Vodě, aby působili na žáky v tom 
směru, aby využívali předplatní jízdenky. 
ing. Zima - vysvětlil situaci kolem demolice kulturního domu, o odpadech chce hovořit ve 
svém vstupu v kolečku. 
Mgr. Berková - požádala o zvýšení finanční částky na činnost Sociální komise, protože chtějí 
pořádat besedu s důchodci a chybí jim asi 3000 Kč.  
ing. Zima - schválení je v kompetenci Městské rady a s penězi může počítat. 
p. Beran - upozornil, že nesvítí veřejné osvětlení v Berlíně. V ulici Na Mokřinách by bylo 
vhodné umístit alespoň jednu lampu veřejného osvětlení. 
ing. Zima - požádal ing. Tomana, aby připomínky pana Berana projednal s pracovníky MěÚ. 
PhMr. Novák - tlumočil stížnost občanů z Hřbitovní ulice, kteří upozorňují na dopravně  
nebezpečné místo vpravo od hřbitovní budovy, které je zarostlé buřinou, která brání výhledu.  
ing. Zima - bude to zlikvidováno a prostor upraven na parkoviště. 
Mgr. Novák - kdy se s tím počítá? 
ing. Zima - s vykácením ještě letos. 
ing. Barták - informoval, že město Králíky je čtvrtým největším akcionářem firmy ČMPK a 
pokud by mělo v úmyslu akcie prodat, bylo by dobré je o tom předem informovat.  
ing. Zima - jednáme průběžně o možnostech s akciemi obchodovat.  
p. Strnad - domnívá se, že je třeba dát opravě hřbitova jistý řád a po konzultacích s panem 
Čumou navrhuje takovýto sled prací včetně přibližného odhadu nákladů: 
- odvodnit plochu hřbitova 200.000,- Kč 
- 6 osvětlovacích těles   200.000,- Kč 
- dlažba kolem centrálního kříže  400.000,- Kč 
- oprava západní zdi    500.000,- Kč 
   nebo nová zeď  1.000.000,- Kč   
- oprava centrálního kříže    100.000,-Kč 
- parkoviště     100.000,-Kč 
c el k e m             1.600.000,-Kč (resp. 2.100.000,- Kč) 
 
Fara a kostel jsou značně zvlhlé a proto není možné dělat fasádu. Oba objekty jsme zaměřili a 
údaje předali firmě ze Zlína, která provádí odvlhčování budovy ZUŠ tzv. hydropoly. Fara 
patří mezi nejhorší domy na Velkém náměstí a její oprava spěchá. Je třeba osadit tři kusy 
hydropolů, což reprezentuje asi 180.000,- Kč. Na kostel je třeba 7 hydropolů, tj. 521.000,- Kč. 
Důvodem stálé vlhkosti je, že na kruhových částech kostela nejsou žlaby. Je také třeba udělat 
odvodňovací chodníčky, což si troufá zajistit brigádnicky. Budeme usilovat, aby se akce 
dostala do Programu regenerace památek v roce 1997 a byly získány státní finanční 
prostředky.  
ing. Toman - p. Čuma má zpracován Plán regenerace na rok 1997 a on ho předloží MR 4. 11. 
1996. 
ing. Zima - souhlasí s panem Strnadem, že na akci hřbitov je třeba takto postupovat, ale 
zároveň upozorňuje, že město má řadu „hřbitovů“ - chodníky, kanalizace, osvětlení a další. 
Doposud na opravu hřbitova přispěl OSKOM,  Město i Okresní úřad. O prioritách bude nutno 
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vážně diskutovat při přípravě rozpočtu 1997. Vyzval všechny členy MZ, aby zpracovali 
požadavky na akce 1997 podobnou formou, jak je předložil pan Strnad na akci hřbitov. 
p. Hanák  - kritizuje opět neopravený plot DVÚ. Doporučuje navštívit DVÚ v rámci Dne 
otevřených dveří 25. 10. 1996 a hovořit s pracovníky i na toto téma.  
ing. Zima - chtěl by se domluvit s ředitelem DVÚ na tom, že město dá materiál a DVÚ 
pracovní síly a společně opraví alespoň plot k hlavní silnici. 
p. Hanák - v souvislosti s informací starosty, že je ke schválení připravený projekt na Areál 
zdraví, připomíná dokončení hřišťátka u Zvláštní školy a přimlouvá se, aby se někdo 
kompetentní podíval, co je třeba ještě udělat. 
ing. Zima - slíbil, že se s panem Čumou osobně na hřišťátko podívají. 
p. Langr - úprava podle jeho názoru mnoho nevyžaduje a bude s minimálními náklady.  
ing. Zima - protože se množí problémy na úseku likvidace domovního odpadu ve městě i na 
vesnicích, bude pan Knettig opět pozván na zasedání MR, kde budou projednány všechny 
připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


