
Město Králíky 
Zápis z mimořádného jednání č. 08 

Městského zastupitelstva 
konaného dne 22. 7. 1996 

 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, p. Beran, PhMr. Novák,  p. Strnad,  
                                    p. Ryba, ing. Šašek, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. Hanák, p. Langr 
 
Omluven:                    ing.Danielová,p.Krabec,ing.Barták   
 
Za MěÚ:           ing.Toman 
 
 

 
Starosta poděkoval přítomným za to,že se zúčastnili svolaného jednání MZ.Svolal ho proto, 

aby se mohlo urychleně pokračovat v řešení dvou případů - ručení za úvěr paní J.Dostálkové a prodej 
statku. 
 
01. Přijetí úvěru 

Město ručí za úvěr paní J.Dostálkové u ČS a.s.Rychnov nad Kněžnou .Protože podnikání 
p.Dostálkové nedopadlo dobře, město musí plnit závazky vyplývající z ručení. 
V současné době je připravena úvěrová smlouva s ČS a.s.Rychnov n.Kněžnou na 3.280.000,- Kč 
(tj.1.380.000,-Kč za úvěr a 1.900.000,-Kč cena za nemovitost). 
Připad ručení za J.Dostálkovou se vyřeší tím, že následně tento dům pronajmeme nebo prodáme za 
cenu 3.280.000,-Kč (v případě pronájmu za takové splátky, aby byly pokryty i úroky). 
MZ by mělo přijmout usnesení o přijetí tohoto úvěru. 
 
Z diskuze: 
ing.Šašek - závazek paní Dostálkové vůči městu se nevynuluje? 
ing. Zima - jsou sjednány srážky ze mzdy paní Dostálkové. Nevylučuje to, že město bude dluh 
soudně vymáhat. 
ing.Zima - úvěr si město vezme na 6 let s úrokem 10,6 % 
p.Ryba - jak blízká je šance na pronájem nebo prodej této budovy? 
ing.Zima - jednání pokračují se 2 zájemci 
 
Usnesení MZ č.49/96: 
Městské zastupitelstvo projednalo možnosti plnění za poskytnuté garance na úvěr 
podnikatelky paní Jaroslavy Dostálkové a schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny 
a.s.pobočka Rychnov nad Kněžnou v celkové výši 3 280 000,-Kč s dobou splatnosti 6 let na: 

• výkup nemovitosti čp.310 se stavební parcelou 740 a pozemkovou parcelou 1046/95  
v k.ú. Králíky ve výši 1 900 000,- Kč 

• splacení ručitelského závazku města podle zástavní smlouvy č.003640959 ze dne 
6.3.1995 ve výši 1 380 000,-Kč 

 
Městské zastupitelstvo schvaluje ručení přijatého úvěru nemovitostí č.p.310 a budoucími 
rozpočtovými  příjmy města, resp.rozpočtem města. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
Usnesení  MZ č.50/96: 
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Městské zastupitelstvo souhlasí s koupí nemovitosti č.p.310 se st.p.č.740 a p.p.č.1046/95 
v k.ú.Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
Usnesení MZ č.51/96: 
Městské zastupitelstvo schvaluje pronájem nebo prodej nemovitosti č.p.310 se st.p.č.740 a 
p.p.č.1046/95 v k.ú.Králíky tomu zájemci, který nejlépe splní podmínky smlouvy. 
Hlasování: 
12:0:0 

 
 
2. Prodej statku čp.121 

V současné době je s firmou Stavofin Červená Voda uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
Touto nemovitostí ručíme za úvěr, který nám poskytla ČS a.s.Ústí nad Orlicí.Při prodeji čp.121 se 
tedy musí z ručení vyvázat a nahradit ho jiným ručením.Navrhujeme dva domy na Velkém náměstí 
- č.p.274 a č.p.275.Tyto dva domy si dovolujeme navrhnout proto, že je v brzké době nehodláme 
privatizovat. 
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné dotazy ani připomínky, hlasovalo MZ o následujícím usnesení: 
 
Usnesení MZ č. 52/96: 
Městské zastupitelstvo schvaluje ručení za úvěr od České spořitelny a.s.Ústí nad Orlicí 
nemovitostí č.p.274 se st.p.č.153 v k.ú.Králíky , č.p.275 se st.p.č.154 v k.ú.Králíky jako 
výměnu za uvolnění ručení č.p.121 se st.p.č.411/1,411/3,411/4,411/5,411/6,411/7 a 
p.p.č.449,2272,2205/5 a 2205/6 v k.ú.Králíky. 
Hlasování: 
12:0:0 
 

V závěru mimořádného zasedání pozval ing.Šašek starostu i ostatní kolegy z MZ na fotbalový 
turnaj O pohár starosty města., který se koná 3.8.1996. 

 
 
 
zapsala Ivana Procházková 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
................................................................................. 
 
................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
Ing. Anton Zima    Ivana Procházková 

starosta     zástupce starosty 


