
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 10 

Městského zastupitelstva 
konaného dne 9. 9. 1996 

 
Přítomní členové Městského zastupitelstva: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing.     
Danielová, PhMr. Novák, p. Krabec, p. Strnad, p. Ryba, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, 
p. Hanák, p. Langr 
Nepřítomen:  ing. Barták  
Omluven:       p.Beran 
Hosté:            občané z integrovaných obcí a Králík 
za MěÚ:         ing. Toman, ing. Fogl 
 
 Starosta přivítal přítomné členy Městského zastupitelstva a občany z integrovaných 
obcí a Králík. Navrhl doplnění hlavního programu - zařadit bod Zpráva o rozpočtu města.  
Hlasování: 
10:0:0  
(pánové Langr, Ryba a  ing. Danielová  se dostavili na jednání později) 
 
Program jednání: 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Čtení ze zápisů Městské rady 
03. Hlavní jednání 
       3.1 Obecní majetek  
       3.2 Komise pro integrované obce a vesnické rady 
       3.3 Zpráva o rozpočtu města 
       3.4 Příprava otevření radnice 
04. Vstupy poslanců  
___________________________________________________________________________ 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
      Ověření provedou p. Strnad a PhMr. Novák. 
 
02. Zprávy z jednání Městské rady 
       S vybranými body jednání MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 
3.1 Obecní majetek 
 
V úvodu ing. Fogl informoval o tom, že Městské zastupitelstvo musí podle výkladu 

zákona o obcích, který zveřejnil Okresní úřad v posledním čísle časopisu VIZ, schvalovat už 
záměr převést nemovitý majetek a po 30 denním zveřejnění může potom schválit převod 
tohoto majetku.  

Záměr pronajmout nemovitý majetek schvaluje Městská rada a po 30 denním 
zveřejnění rovněž pronájem schvaluje Městská rada. 
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3.1.1 Prodeje nemovitostí 
           3.1.1.1 Prodej pozemku p.p.č. 362/5 v k.ú. Králíky  

O koupi uvedeného pozemku se uchází pan Zdeněk Pohl, bytem Králíky, Valdštejnova 
331. Jedná se o pozemek za domem pana Pohla. Pozemek tvoří přístupovou cestu 
k septiku a zahradě domu čp. 331.  

 
Usnesení MZ 59/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 362/5 v k.ú. Králíky panu 
Zdeňku Pohlovi, bytem Králíky, Valdštejnova 331. 
Hlasování: 
10:0:0 

 
3.1.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 347/2 v k.ú. Horní Lipka 
 
Žádost o koupi tohoto pozemku podal ing. Jaromír Glacner, Nová 1338, Ústí nad 
Orlicí. Jedná se o pozemek okolo domku na Horní Lipce, který získal od Statku.  

 
Usnesení MZ 60/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 348/2 v k.ú. Horní Lipka ing. 
Jaromíru Glacnerovi, Nová 1338, Ústí nad Orlicí. 
Hlasování: 
10:0:0 

 
3.1.1.3 Prodej domu čp. 406, Berlínská ulice, Králíky 
 
Dům město získalo darem od Hedvy a.s. Moravská Třebová a nabídlo ho občanům za 
cenu rovnající se nákladům vynaloženým na převod domu a koupi pozemku pod 
domem v částce 90.000,- Kč. 
Městská rada na svých zasedáních 6. 5. a 20. 5. 1996 rozhodla, že zájemci musí 
prokázat připravenost ke koupi a opravě domu výpisem z vlastního bankovního konta 
nebo úvěrovým příslibem banky na částku nejméně 200 tis. Kč.  
1. 7. 1996 Městská rada navrhla, aby žadateli o koupi mohli být i ti, kteří nejsou 
žadateli o přidělení bytu, protože přes několik pokusů se nepodařilo prodat dům 
zájemcům, kteří žádost o byt podali. Výběr zájemců byl v kompetenci bytové komise. 
V současné době jsou vybráni čtyři zájemci, kteří prokázali připravenost koupit a 
opravit uvedený dům: manželé Ladislav a Marcela Vavříkovi, Králíky 816, Leona 
Látalová, Králíky 829, Zdeněk Večeř, Králíky 127 a Zdeněk Falta, Králíky 307. 

 
Z diskuze: 
 
ing. Zima - bytová komise se dvakrát pokoušela sestavit skupinu zájemců, ale marně. Teď se 
to povedlo, což považuje za úspěch. Je naděje, že ho dostává dobrá skupina, která bude 
zárukou, že dům bude v pořádku.  
p. Krabec - kolik je v domě bytových jednotek ? 
ing. Zima - vzniknou čtyři bytové jednotky. 
ing. Tóth - vznesl dotaz na PhMr. Nováka, kolik ze zájemců o koupi domu má podanou 
žádost o byt u bytové komise ? 
PhMr. Novák - kromě pana Falty  všichni. 
pí Ettelová - doporučuje dům prodat, protože jsme se snažili už hodně dlouho. 
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Usnesení MZ 61/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej domu čp. 406 se st.p.č. 552 v k.ú. Králíky 
manželům Ladislavu a Marcele Vavříkovým, Králíky, Leoše Janáčka 816, Leoně 
Látalové, Králíky, Za Pilou 829, Zdeňku Večeřovi, Králíky, J. Opletala 127 a Zdeňku 
Faltovi, Králíky, K. Čapka 307 za cenu 90 tis. Kč.  
Hlasování: 
10:0:0 
 

Ing. Zima popřál, aby se jim brzy podařilo dát dům do pořádku a  aby se jim dobře 
bydlelo.  

 
3.1.2 Schválení záměrů prodeje nemovitostí 
 
3.1.2.1 O koupi pozemku p.p.č. 362/1 v k.ú. Králíky požádal pan Emanuel Kopecký,    
Praha 4, Vokáčova 1181/6 . 
 
Jedná se o pozemek navazující na zahradu pana Kopeckého a zahradu pana Pohla.  

 
3.1.2.2 O koupi pozemků pod garážemi u hřbitova, které jsou ve vlastnictví žadatelů, 
požádali: Bohumil Kalousek, Králíky, Tovární 176 - st.p.č. 1330, Karel Macháček, 
Králíky, Tovární 181 - st.p.č. 1331, Lubomír Loufek, Králíky, Hluboká 267 - st.p.č. 
1332, Jaromír Novák, Králíky, Nádražní 489 - st.p.č. 1333 

 
Usnesení MZ 62/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje následujících pozemků v k.ú. Králíky: 
p.p.č. 362/1, st.p.č. 1330, st.p.č. 1331, st.p.č. 1332 a st.p.č. 1333. 
Hlasování: 
10:0:0 
 

3.1.3 Ručení města paní Jaroslavě Dostálkové 
 
Paní Dostálková neuspěla ve svém podnikání, kromě našeho města dluží i několika 
dalším věřitelům. Postupně se celý případ snažíme dotáhnout k dobrému konci. 
S Českou spořitelnou a.s. Rychnov n. Kněžnou bylo nalezeno řešení, že město dům  
čp. 310 koupilo a pronajme ho.  Pronájem bude s opčním právem,  tj. na konci nájmu 
má nájemce právo získat nemovitost za převodní poplatek.  
Podepsáním úvěrové smlouvy s ČS a.s. Rychnov n. Kněžnou jsme získali úvěr na 
nákup této nemovitosti - na šest let s úrokem 11 %, za úvěrem ručíme tímto domem. 
Mezi tím jsme vybírali nájemce ze tří zájemců, s jedním z nich jsme jednání  dovedli 
až do fáze, kdy se již projednávají konkrétní podmínky. S nájemcem město uzavře 
smlouvu, ve které bude sjednáno měsíční nájemné, které postupně pokryje úvěr od ČS 
a.s. včetně úroků. V okamžiku, kdy bude uhrazena celá částka a zaplatí převodní 
poplatek, získá nemovitost do svého vlastnictví.  
Starosta vysvětlil dvě možnosti splácení úvěru: ideální by bylo, kdyby nájemník 
splácel přesně tak, jak bude město splácet bance. Pro nájemce jsou ovšem lepší na 
začátku období nižší splátky, kdy finance potřebuje pro dobrý rozběh podnikání, a 
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později splátky vyšší. Předběžná domluva je taková, že nájemce bude splácet podle 
druhé možnosti. Městu splatí postupně všechno včetně úroků i za dobu, kdy vyšší 
splátky bance bude hradit město. 

 
Z diskuze: 
ing. Toman - kdy časově nastane opční právo ? 
ing. Zima - úvěr je na šest roků, pokud se bude podnikateli dařit, je také možné splatit 
jednorázově.  
Mgr. Berková - co bude v domě nájemce provozovat, bude to přínosem pro město ? 
ing. Zima - nahoře bude prodejna - večerka se sobotním a nedělním provozem, v přízemí 
rychlé občerstvení. 
p. Hanák - kdy to bude zprovozněno ? 
ing. Zima - pokud dnes schválíme záměr, mohli bychom na příštím Městském zastupitelstvu 
pronájem schválit.  
 
Usnesení  MZ 63/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje záměr pronajmout nemovitost čp. 310 se st.p.č. 740 a 
p.p.č. 1046/95 v k.ú. Králíky s opčním právem.  
Hlasování: 
10:0:0 
(dostavila se ing. Danielová, ale v době hlasování byl mimo jednací místnost p. Strnad) 
 

3.1. 4  Dům čp. 346 - družstvo Malba , Králíky, Valdštejnova ulice 
Zástupci družstva navštívili starostu a jednali s nim o nabídce Malby prodat tento dům 
městu. V uvedeném domě jsou v prvním patře byty, v přízemí velké nebytové 
prostory. Pro další jednání je třeba znát názor Městského zastupitelstva, zda má město 
tento dům koupit, je třeba mít zmocnění k dalšímu jednání.  

 
Z diskuze: 
p. Ryba - přiklání se ke koupi nemovitosti, je ve velmi příhodném místě ve středu města a 
měli bychom využít možnost ovlivňovat, k jakému účelu bude dům sloužit.  
ing. Zima - dům má významné nebytové prostory a byty, jeden z nich je momentálně volný. 
pí Ettelová - navrhuje pověřit starostu, aby se snažil za co nejnižší cenu dům pro město 
získat.  
p. Langr - bude mít město finance na nákup domu ? 
ing. Zima - jak již informoval Městské zastupitelstvo, děláme v současné době majetkové 
operace s vybranými nemovitostmi a peníze takto získané zhodnotíme tak, že je buď uložíme 
na dobrý účet nebo část peněz investujeme právě do takové nemovitosti, která bude mít šanci 
vložené peníze postupně dostat zpět a potom vydělávat.  
p. Langr - dům se vyplatí v každém případě koupit.  
 
Usnesení  MZ 64/96 
Městské zastupitelstvo zmocňuje starostu k jednání o úplatném převodu čp. 336 od 
družstva Malba na město Králíky. 
Hlasování: 
13:0:0 
(dostavili se pánové Ryba a Langr) 
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Mgr. Berková navrhla přerušit tento bod jednání, protože přítomní občané z vesnic 
jsou časové limitováni odjezdem dopravních prostředků a dostavili se k projednávání bodu 
3.2. 

Paní Karenová z Dolních Boříkovic přednesla stížnost , že ČSAD BUS nedodržuje 
jízdní řád na ranním spoji, který přiváží děti do školy, již z Boříkovic vyjíždí cca o 10 minut 
později a žáci nestihnou začátek školního vyučování.  
ing. Zima - tuto stížnost projedná MěÚ s ČSAD BUS.  
Další vážný problém, na který paní Karenová upozornila, je, že děti čekající na autobus na 
zastávce před Žlutou školou se často neukázněně chovají a hrozí tam nebezpečí úrazu. Žádá, 
zda by učitelé nemohli vykonávat dozor nebo nemohla být zastávka ČSAD přemístěna na 
bezpečnější místo.  
p. Strnad - navrhuje prodloužit zábradlí. 
pí Procházková - podle informace, kterou na poslední pravidelné schůzce se zástupci města 
podal Mjr. Illichman, bude v Králíkách skupina policistů vyčleněná speciálně pro dopravní 
problematiku. Domnívá se, že tito policisté by také mohli občas na děti dohlédnout.  
ing. Zima - Městské zastupitelstvo teď řešení těžko vymyslí, za vhodné považuje pověřit 
řešením dopravní komisi. 
Paní Karenová navrhla, aby se výjezdní zasedání Městské rady uskutečnilo i v Boříkovicích, 
kde by se projednaly další konkrétní problémy. 
 

3.3. Komise pro integrované obce a vesnické rady 
 

Ing. Zima připomněl, že již na minulém zasedání Městského zastupitelstva se hovořilo 
o tom, že by bylo dobré, aby se ustavila komise pro práci s vesnicemi. V minulosti 
jsme se již několikrát pokoušeli o bližší kontakt a spolupráci, ale s malým úspěchem. 
Nová komise by se měla jmenovat komise pro integrované obce, jejími členy by měli 
být zástupci jednotlivých vesnic a předsedou funkcionář Městského zastupitelstva 
nebo Městské rady. Zástupci v komisi můžou být dvojího typu. První typ - zástupci, 
kteří budou mít mandát občanů obce, aby je zastupovali, to je zástupce zvolený 
z vesnické rady. Druhý typ -pokud se občané v obci nedomluví na svém zástupci, 
obrátíme se na někoho z obce, ale ten už nebude mít mandát jako zástupce prvního 
typu.  
Zástupci vesnic by měli přenášet problémy vesnice do města, ale naopak i informace 
z města do vesnic. Starosta požádal přítomné, aby se k této věci vyjádřili.  

 
Z diskuze: 
p.Juránek - ukončení činnosti občanských výborů po převratu znamenalo ukončení styku 
vesnic s městem. I v době před rokem 1989 plnili OV tu funkci, že se v nich diskutovalo o 
všech problémech obce, OV nebyly jen ideologickou záležitostí. Po převratu všechno padlo, 
zkraje byli lidé rádi, postupně ale převládly názory, že se „na vesnice kašle, pány z Králík 
nezajímáme“ apod.  
Proto využil velké účasti občanů na výjezdním zasedání Městské rady v Dolní Lipce, aby 
získal přehled o názorech lidí, zda by bylo dobré zkusit rozhýbat „vesnickou radu“. Cítí, že 
chybí kontakt s městem, ale chybí i vzájemný kontakt lidí na vesnici. Vesnická rada by bylo 
volné sdružení, neexistovalo by pro ní nic pevně nařízeného. Dobré by bylo, že při 
projednávání důležitých věcí by vesnická rada prezentovala názory občanů obce. Řada 
problémů na vesnicích je obdobná, ty by předseda komise pro integrované obce mohl přenášet 
na Městské zastupitelstvo, popřípadě na Městskou radu. Čas ukáže, jak to bude fungovat, ale 
považuje to za vstřícný krok vůči vesnicím.  
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p. Krabec - podporuje tuto myšlenku, ale neví, kdo z členů Městského zastupitelstva by měl 
být předsedou této komise, protože každý už jedné   komisi předsedá.  
ing. Zima - je třeba samozřejmě dobře zvážit, kdo bude předsedou, mohl by jim být i člen 
Městské rady, ale předsedou může být i nečlen Městského zastupitelstva, ale to by zanášelo 
trochu možnost menší odpovědnosti.  
ing. Tóth - plně podporuje myšlenku na zřízení komise, je třeba využít dalších výjezdních 
zasedání Městské rady k podnícení zájmu vesnic.  
Mgr. Berková - sama z vesnice pochází a hlásí se k nim. Zřízení vesnických rad považuje za 
impulz k tomu, že se lidé na vesnicích začnou opět scházet. Hlavní impulzy musí ale vycházet 
z vesnic.  
ing.Zima - v říjnu pojedeme na výjezdní zasedání do Heřmanic a i tam budeme o vesnických 
radách a komisích hovořit.  
p. Juránek - na vesnicích čekají na stanovení pravidel hry, musí předem vědět, že zvolený 
člověk bude mít šanci přímého přístupu do jednání Městské rady.  Příkladem odtržení obce od 
města je například řešení vyhořelého kulturního domu v Dolní Lipce. O KD se jednalo 
několikrát, ale bez znalosti názorů občanů Dolní Lipky.  
ing. Zima - rád by tuto informaci upřesnil, o kulturním domě jsme do této doby jednali tímto 
způsobem proto, abychom postupnými kroky získali peníze od České pojišťovny jako plnění 
z pojistné smlouvy, jiný způsob možný nebyl.  
p. Juránek - uvedl tento případ jen proto, aby bylo jasné, jak je potřebné komisi mít a 
spolupracovat.  
ing Zima - uděláme nyní hustý seriál výjezdních zasedání Městské rady. Před návštěvou 
občanům včas oznámíme, že chceme projednávat i založení vesnické rady.  
ing. Danielová - bylo by dobré, aby v té době už byl znám předseda komise.  
ing. Zima - zatím to nepovažuje za tak důležité. 
p. Krabec - všichni jsme z Králík a on by byl radši, kdyby byl předsedou ne poslanec, ale 
někdo z vesnic.  
ing. Tóth - je přesvědčen, že o založení vesnických rad bude na vesnici zájem. 
p. Juránek - v souvislosti s diskuzí o vesnicích konstatoval, že současný volební zákon je 
nespravedlivý v tom směru, že kandidát z vesnice nemá šanci být zvolen, protože nezíská 
tolik hlasů, aby prošel úspěšně volbami tak jako kandidát známý ve městě.  
Očekává, že dnes Městské zastupitelstvo příjme usnesení o zřízení komise a uloží Městskému 
úřadu, aby zorganizoval seriál výjezdních zasedání Městské rady.  
ing. Zima - oponuje panu Juránkovi co se týče názorů, že se na obce zapomíná, je to 
zakořeněný pocit lidí žijících na vesnicích, že se o ně nikdo nestará, ale stejně se speciálně 
nejedná o lidech z dolního nebo horního konce v Králíkách. Souhlasí s tím, že je třeba vesnici 
jinak vnímat, žije v jiných podmínkách a každá vesnice potřebuje zvláštní přístup.  
 
Usnesení MZ 65/96 
Městské zastupitelstvo ukládá Městskému úřadu zajistit do konce roku 1996 seriál 
výjezdních zasedání Městské rady postupně ve všech integrovaných obcí.  
Jedním z bodů programu výjezdního zasedání v každé obci bude iniciativa k ustavení 
vesnické rady, která by plnila funkci kontaktu směrem k městským orgánům a zpět a 
řešila problémy dané obce. Představitelé takto vzniklých vesnických rad budou členy 
komise pro integrované obce s možností přímého přístupu do Městské rady.  
Hlasování: 
13:0:0 
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Pan Juránek ještě připomněl, že v Králíkách bylo nedávno odstraněno jedno 
nebezpečné místo vybudováním lávky pro pěší přes železniční trať, ale další nebezpečné 
místo je na křižovatce u Reichlů, kde by bylo vhodné umístit zrcadlo.  
ing. Zima - pokud si vzpomíná, zrcadlo je objednáno, ing. Toman do příštího zasedání 
Městského zastupitelstva prověří. 
 
Po ukončení tohoto bodu programu se starosta ještě vrátil krátce k bodu 3.1. 
Informoval, že paní Rentková naléhá na to, aby se rychle řešil její problém s prodejem 
pozemku. Už před léty si podali žádost, ale dlouho se celá záležitost protáhla. Deset let 
s tímto problémem chodili za panem Čumou.  Je tedy třeba, aby pan Čuma, který má o celé 
záležitosti nejvíce informací referoval, na Městské radě.  

MZ vyslechlo informaci starosty a vrací případ k dalšímu projednání Městské radě.  
 
3.4 Zpráva o rozpočtu města 
Ing. Zima konstatoval, že již několikrát jsme mluvili o tom, že by bylo vhodné mít 
přesný aktuální a průběžný přehled o stavu rozpočtu města. Nyní máme k dispozici 
podrobný rozbor toho, v jakém stavu je rozpočet města k 31. 8. 1996, jeho zpracování 
znamenalo obrovskou práci. Byl by rád, kdyby se Městské zastupitelstvo mohlo 
extraktem z tohoto materiálu v rozsahu  1  - 2 strany zabývat.  Přehledy budou velmi 
důležité i pro přípravu rozpočtu na rok 1997. Pro to, aby Městské zastupitelstvo mohlo 
měsíčně přehled projednávat, žádá, aby se zasedání Městského zastupitelstva konala 
až třetí pondělí v měsíci, aby byl čas zpracovat údaje za předcházející měsíc.  
Ing. Toman v souvislosti s návrhem na změnu termínu předložil ke zvážení i změnu 
začátku jednání Městského zastupitelstva.  
Po krátké diskuzi přijalo Městské zastupitelstvo usnesení.: 

 
Usnesení MZ 67/96 
Městské zastupitelstvo stanovuje změnu svých zasedání: bude vždy třetí pondělí v měsíci 
se začátkem v 17.30 h. 
Hlasování: 
13:0:0 
 
p. Krabec vznesl dotaz, zda jedinec může do rozsáhlého materiálu nahlédnout. 
ing. Zima - vzhledem k velkému rozsahu není možné  celý materiál rozmnožovat pro všechny 
členy Městského zastupitelstva, ale protože  materiál představuje obrovské množství práce  je 
samozřejmě k dispozici na Městském úřadě u paní Pecháčkové.  
ing. Toman - k dispozici ho má nejen kontrolní a revizní komise, ale i ostatní členové 
Městského zastupitelstva. 
 
Usnesení MZ 68/96 
Městské zastupitelstvo se zabývalo informací starosty o zpracování výsledků rozpočtu. 
Souhlasí s tím, aby průběžná zpráva o aktuálním stavu rozpočtu byla pravidelným 
bodem MZ v rozsahu základních údajů.  
Hlasování: 
13:0:0 
 

 
 
3.5 Příprava otevření radnice 
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Ing. Zima informoval, že radnice je stavebně dokončena. Právě dnes bylo ukončeno 
výběrové řízení na dodavatele nábytku. Dodací lhůty jsou dva až tři měsíce, proto by 
mohlo být celé dílo do konce roku 1996 dokončeno. 14. 9. bude poprvé využita 
obřadní síň při příležitosti 50. výročí oslav Gymnázia. Od té doby už bude sloužit i pro 
ostatní obřady. Ing. Zima sice neví, kolik z členů MZ s ním bude souhlasit, ale on 
stavbu radnice považuje za významnou událost, je to dar lidem tohoto města, pro 
budoucnost. Chvíle, kdy se bude radnice oficiálně otvírat, musí být významným dnem. 
Chtěl by o tom alespoň chvíli diskutovat stejně jako i o možnosti ustavení přípravného 
výboru pro otevření radnice.  

 
Z diskuze: 
 
ing. Tóth - bude zároveň spuštěna i počítačová síť ? 
ing. Zima - samozřejmě bude, postupně se připravuje např. se repasují některé staré počítače, 
aby byly schopné pro zapojení do sítě.  
pí Ettelová - cítí, že to má být velký den města, momentálně nemá žádný konkrétní nápad. 
Starosta má ale už určitě své nápady.  
ing. Zima - ptá se také proto, že názory na tuto věc jsou různé. Ví, že existují dvě názorové 
krajnosti. My si radnici nestavíme pro sebe, je to radnice pro město, pro další generace. Má 
představu, že otevření radnice by mělo být spojené např. s výstavou, koncertem, ohňostrojem. 
Mělo by být zkrátka událostí, která hýbe městem.  
p. Strnad - rád by přijal členství v tomto přípravném výboru a přispěl podle svých 
schopností.  
ing. Zima - rovněž on se hlásí ke členství ve výboru. 
ing. Danielová - mělo by být tak významné, aby o tom každý občan věděl, ale ne za moc 
peněz. 
pí Ettelová - těší se až MZ zasedne v nové zasedací místnosti, pro nás pro všechny to bude 
jistě slavnostní pocit.  
Mgr. Berková - oddávající se těší na novou obřadní síň, i ona je ochotna ve výboru pracovat.  
ing. Zima - přípravný výbor by mohl připravit návrh programu, který by pak MZ schválilo, 
včetně zvaných hostů apod. 
p. Ryba - připomíná, že v prosinci 1996 bude také 90. výročí plynárny a tyto významné 
události by se mohly spojit. 
 
04. Vstupy poslanců 
Mgr. Berková - připomínky k vlakové dopravě: ve směru od Letohradu ráno přijížděl 
v minulém týdnu přeplněný jediný vagón, což považuje za nepřijatelné.  
ing. Toman - tyto připomínky je vhodné hlásit okamžitě na MěÚ, který je prověří.  
Mgr. Berková - občané kritizují, že se při rozkopávání chodníků a ulic Telecomem 
nevyměňují i další sítě.  
ing. Zima - vysvětlil, že Telecom má rozpočet na určitou šíři výkopů a ostatní správci sítí 
musí v případě zájmu připlácet. V akci rekonstrukce kanalizace ve městě se letos dělají jen 
některé, například velké protlaky.  
Mgr. Berková - na koho je třeba se obrátit v záležitosti omezení rychlosti v Růžové ulicí ? Je 
to v současné době velmi nebezpečný úsek pro děti, protože nejsou zakryty výkopy na obou 
stranách chodníku a děti chodí ve vozovce.  
ing. Toman - MěÚ okamžitě zajistí nápravu. 
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ing. Šašek - obrací se na něj neustále menší skupina podnikatelů se žádostí o objasnění toho, 
proč se kromě poplatků za nájem musí platit i poplatek za užívání veřejného prostranství. 
Žádá, zda by stručné vysvětlení mohlo být zveřejněno v Králicku. Upozornil, že v letošním 
roce budou mít významné výročí i některé spolky, např. i  sportovní. 
p. Hanák - na Malém náměstí by bylo vhodné umístit zrcadlo, je zde špatná viditelnost, dříve 
tam bývalo. 
ing. Zima - zvážení tohoto návrhu je dalším úkolem pro dopravní komisi. 
p. Strnad - pozval všechny přítomné na sobotní oslavy 50. výročí založení Gymnázia.  
___________________________________________________________________________
zapsala Ivana Procházková 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Strnad    ............................................. 
 
PhMr. Novák ......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton Zima       Ivana Procházková 
   starosta        zástupce starosty 
 
 
 
 
 
 
 


