
Město Králíky 
 

Zápis z mimořádného jednání  č. 11 
Městského zastupitelstva   

konaného dne 30. 9.  1996 
 
Přítomní členové Městského zastupitelstva: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová,    
p. Beran, PhMr. Novák, ing. Barták, p. Strnad, p. Ryba, ing. Šašek, Mgr. Berková, p. Hanák, 
p. Langr 
 
Omluven:     ing. Tóth 
 
Neomluveni: ing. Danielová, p. Krabec,   
 
Za MěÚ:      ing. Toman 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
 
1. Smlouva o úvěru mezi Českou spořitelnou, a.s. Ústí n. O. a Městem Králíky 
2. Pronájem dvora Statku čp. 121 
___________________________________________________________________________ 
 
 
01. Smlouva o úvěru mezi ČS a.s. Ústí nad Orlicí a Městem Králíky 

Smlouva byla sepsána na pořízení vnitřního zařízení a vybavení radnice, na koupi 
nemovitosti čp. 121 s pozemky a na rekonstrukci infrastruktury města v celkové výši 
10.000.000,- Kč. Úvěr je jištěn zástavní smlouvou vloženou do katastru nemovitostí 
v Ústí nad Orlicí. Další forma jištění podle požadavků ČS je budoucími rozpočtovými 
příjmy a účelovými fondy obce. 
Při projednávání zajištění úvěru v Městském zastupitelstvu (usnesení MZ 52/96, 49/96, 
34/96, 28/96) nebyl požadavek ČS znám. 

 
 
Usnesení MZ č. 69/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje ručení za úvěr u České spořitelny, Ústí nad Orlicí  
a.s. také budoucími rozpočtovými příjmy města. 
 
Hlasování: 
12:0:0 

 
 
02. Pronájem dvora Statku čp. 121 

Městské zastupitelstvo projednávalo již v několika zasedáních koupi dvora Statku, 
Opletalova 121 a jeho další využití. Jednání se zájemci vedl starosta města. Z obchodních 

 1



důvodů se nezveřejňovala jména konkrétních zájemců. V současné době se jednání chýlí 
k závěru, k podpisu nájemní smlouvy. 
Dvůr Statku si hodlá pronajmout s.r.o. Stavofin Červená Voda 514 zastoupená panem 
Miroslavem Švestkou a zřídit zde sídlo firmy a prodejnu stavebních a instalačních 
materiálů a  zařízení.  
Sídlo firmy bude převedeno do Králík. Smlouva má být uzavřena na dobu určitou od 1. 
10. 1996 do 30. 9. 2003. Výše nájemného pokryje kupní cenu a úvěrové náklady. Při 
porušení smlouvy může město od smlouvy odstoupit. Nájemné bude placeno předem do 
10.dne v měsíci. Veškeré náklady včetně pojištění nese nájemník. Veškeré opravy a 
údržbu nese nájemník.  
S nájemníkem byla projednána klauzule opčního práva. Kdykoliv v době trvání 
nájemního vztahu nejpozději v listopadu 2002 může požádat o koupi areálu. V tom 
případě doplatí kupní cenu, město vyváže ručení za úvěr a nemovitost se mu prodá.  
Pokud se těchto ujednání nevyužije, právo na koupi zanikne. (Dohoda o koupi najaté 
věci) 

 
Z diskuze: 
 
pan Langr:  V areálu Statku je jedna bytová jednotka, jak bude využívána ? 
ing. Zima:  Město pronajímá firmě Stavofin pouze nebytové prostory. Bytová jednotka je 
pronajata přes Správu domů Jimex. V případě, že dojde ke koupi najaté věci, bude prodán 
objekt včetně bytu. Nájemní vztah bytu přejde na nového majitele. Nynější uživatelka bytu 
v podnájmu není. 
 
ing. Šašek: Bude si nájemník areálu hradit elektriku, vodu a plyn ? 
ing. Zima:  Ano, všechna měřidla budou převedena na firmu Stavofin. 
 
ing. Barták: Kdo bude platit daň z nemovitosti ?  
ing. Zima:  Pozemky a stavby ve vlastnictví státu a obcí jsou od daně z nemovitosti 
osvobozeny. Po změně vlastníka platí daň z nemovitosti nový vlastník. 
 
p. Langr:  Kdy firma Stavofin otevře prodejnu stavebnin ?  
ing. Zima:  Pan Švestka přislíbil otevřít prodejnu co nejdříve ještě v letošním roce. 
 
Mgr. Berková: Smlouva s firmou Stavofin by měla ošetřit, aby v okolí dvora byl pořádek.  
ing. Zima:  Ve smlouvě takováto klauzule bude. 
 
 
Usnesení MZ č. 70/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje smlouvu o nájmu budov: 

 administrativní budovy čp. 121 na st.p.č. 411/1 (bez bytové jednotky) 
 sklad na st.p.č. 411/3 
 sklad a sýpka na st.p.č. 411/4 
 garáže na st.p.č. 411/5 
 sklad na st.p.č. 411/6 
 sklad na st.p.č. 411/7 
 pozemků: st.p.č. 411/1, 411/3, 411/4, 411/5, 411/6 a 411/7 
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 ostatní plochy č. 2005/5, 2005/6 a 2272 s firmou Stavofin s.r.o. Červená Voda 514, 
zastoupenou panem Miroslavev Švestkou. Součástí nájemní smlouvy je smluvní 
ujednání o koupi najaté věci. 

 
Hlasování: 
12:0:0 
zapsal ing. Bernard Toman 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
ing. Ladislav Tóth .................................................... 
 
ing. Pavel Barták   ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton Zima        Ivana Procházková 
     starosta         zástupce starosty 
 
 
 
 
 


