
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 

Městského zastupitelstva 
konaného dne 8. 7. 1996 

 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing. Danielová, p.Beran,  
                                    PhMr. Novák, ing. Barták, p. Strnad, p. Ryba, ing. Šašek,  
                                    Mgr. Berková, ing. Tóth, p.Hanák, p.Langr 
 
Omluven:                   p. Krabec 
Hosté:                        pí Skalická, p. Knettig, ing. Kališová 
za MěÚ:                    ing. Fogl, ing. Orlita, pí Pecháčková 
 
Program jednání: 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Čtení ze zápisů Městské rady 
03. Hlavní jednání 
      3.1 Prodej pozemků 
      3.2 Cena odvozu  tuhého komunálního odpadu 
      3.3 Areál zdraví  
      3.4 Zpráva o plnění rozpočtu města v 1. pololetí roku 1996  
04. Vstupy poslanců 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
      Ověření provedou p. Hanák a Mgr. Berková. 
 
02. Čtení ze zápisů z jednání Městské rady 
      S vybranými body jednání MR seznámil členy MZ tajemník ing. Toman. 
 
      Starosta přivítal přítomné na zasedání a seznámil je s navrženým programem. Nikdo 
z členů MZ neměl doplněk ani návrh na jeho změnu, byl schválen. 
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
       3.1 Prodej pozemků 

 
3.1.1 O prodej pozemku st.p.č. 1186/1 a st.p.č. 1186/2 o celkové výměře 24 m2 požádal   

pan Jindřich Skála, Březinova 810, Žamberk.  
Jedná se o pozemek pod garáží žadatele v prostoru elektrárny.  

 
Usnesení  MZ č. 40/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p.č. 1186/1 a st.p.č. 1186/2 v k.ú. 
Králíky panu Jindřichu Skálovi, Březinova 810, Žamberk. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.2 O prodej pozemku pod svou garáží u elektrárny požádal p. Vojtěch Bednář.  
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Usnesení MZ č. 41/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p.č. 890 v k.ú. Králíky panu 
Vojtěchu Bednářovi, Velké náměstí 4, Králíky.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.3 K řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům u svého rodinného domu požádal o 
koupi st.p.č. 1158/3, p.p.č.2092/5 a p.p.č. 570/8 pan Ludvík Sopel, J. Nerudy 763, 
Králíky. 

 
Usnesení MZ č. 42/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků st.p.č. 1158/3, p.p.č. 570/8 a 2092/5 
v k.ú. Králíky panu Ludvíku Sopelovi, J. Nerudy 763, Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.1.4 O koupi pozemku u svého rodinného domu požádal již v roce 1992 pan Václav 
Pavlík, Prostřední Lipka čp. 34. V konečné fázi jednání však odmítl smlouvu 
podepsat pro vysokou  cenu. Na jaře letošního roku projevili manželé Pavlíkovi  
zájem o urychlenou koupi pozemku. Podle geometrického plánu může být prodána 
Pavlíkovým p.p.č. 112/1 o výměře 473 m2. 

 

Usnesení MZ č. 43/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 112/1 v k.ú.Prostřední Lipka 
manželům Václavu a Vlastě Pavlíkovým, bytem Prostřední Lipka 34. 
Hlasování: 
14:0:0 
 

U pozemků prodávaných panu Soplovi a manželům Pavlíkovým ing. Fogl na 
geometrických plánech objasnil několika členům MZ, o které pozemky se konkrétně jedná.  
 

3.1.5 O koupi pozemku p.p.č. 82/11 pro výstavbu rodinného domu v ulici Kosmonautů 
požádali manželé Jiří a Jana Mannlovi, Dlouhá čp. 295, Králíky. 

 
Usnesení MZ č. 44/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 82/11 v k.ú. Králíky manželům 
Jiřímu a Janě Mannlovým, Dlouhá 295, Králíky. 
Hlasování: 
14:0:0 
      
3.2 Cena odvozu tuhého komunálního odpadu 

 
Ing. Zima stručně shrnul dosavadní průběh jednání, které vyústilo ve smlouvu 

s Recyclingem Brno, kterou Město minulý měsíc uzavřelo. Ve smlouvě je mimo jiné 
zakotveno, že svoz TKO zajišťují v celém regionu Technické služby Králíky.  Předmětem 
dnešního jednání je cena ve svozové oblasti Králíky. Cena je stanovena jako solidární a 
jednotná na celém území bez ohledu na počet kilometrů ujetých při svozu TKO.  

Ing. Zima  požádal pana Knettiga a ing. Orlitu, kteří mají rozhodující podíl na přípravě 
nového systému, aby s návrhem seznámili členy MZ.  
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Pan Knettig konstatoval, že na kalkulaci ceny pracovali prakticky už od února, 
konečná fáze probíhala za účasti ing. Kališové. Kalkulace vychází z výpočtu nákladů na 
provoz nového vozidla BOBR a z vlastního výpočtu nákladů na svoz a uložení odpadů na 
skládce. K této ceně budou dále připočteny podíly na nákladech na rekultivaci skládky TKO 
v Dol. Boříkovicích, podíly na provoz sběrných dvorů a podíl na nákladech na zavedení a 
provoz systému separace TKO. Při výpočtech se vycházelo z toho, že na skládku bude týdně 
ukládáno 21 t TKO a v regionu bude asi 2300 ks popelnic. Celkové náklady na svoz, uložení, 
rekultivaci skládky v Dol. Boříkovicích, provoz sběrných dvorů a na zavedení a provoz 
systému separovaného sběru budou ročně 3.703.491,20,- Kč.  
 Podstatnou změnou je, že se zruší jednorázové svozy na žetony, které byly ztrátovou 
záležitostí. Výjimkou nebyly případy, kdy si majitel popelnice koupil např. tři žetony na celý 
rok, ale plnil odpadem ze své domácnosti kontejnery na hřbitově, zneužíval sběrné dvory pro 
odložení běžného TKO, odkládal odpad do cizích popelnic. Navrhujeme následující možnosti 
svozu: 
 
1. varianta  52 svozů   1610,- Kč/popelnice/rok 
2. varianta  42 svozů  1562,- Kč/popelnice/rok 
3. varianta  26 svozů  1128,- Kč/popelnice/rok 
 
 Vzhledem k legislativní nedostatečnosti, kdy Parlament zatím neprojednal nový zákon 
o odpadech, nelze stanovit plošný poplatek, kdy by každý občan platil jednotnou sazbu za 
svoz a likvidaci TKO. Při konzultaci to potvrdil i Finanční referát Okresního úřadu Ústí na 
Orlicí.  
 
Z diskuze: 
ing. Orlita - velké množství domovních odpadů končilo ve volné přírodě na černých 
skládkách, které město na vlastní náklady zlikvidovalo a bylo to finančně  značně náročné.  
ing. Zima - potvrzuje, že i on má zkušenost z okolí domu, kde bydlí. Z okolní zástavby 
rodinných domků nosí někteří odpad do velkoobjemových kontejnerů u ubytovny Tesly. 
Připomíná, že tzv. sběrné dvory by měly sloužit výhradně k tomu, aby občané měli možnost 
odložit to, co se nevejde do popelnic a kontejnerů na separovaný sběr. V ceně za popelnici 
proto musí být zahrnuty i náklady na provoz sběrných dvorů.  
p. Langr - jak se na úhradě nákladů bude podílet ten, který nevlastní a neplatí popelnici ? 
ing. Orlita - máme evidenci majitelů popelnic, každý se bude muset prokázat potvrzením o 
zaplacení, které bude vydávat TS.  
p. Knettig - upozornil, že v Červené Vodě mají stanoveny dvě ceny, zvlášť pro občany a 
zvlášť za tzv. živnostenský odpad.  
ing. Orlita - na rozdíl  od jiných měst u nás navrhujeme stejnou cenu pro občany i drobné 
živnostníky za svoz a odvoz TKO.  
ing. Barták - upozorňuje znovu na to, že na pěší zóně chybí odpadkové koše.  
ing. Danielová - jaký bude postup při přechodu z žetonového systému na nový. 
p. Knettig - do konce července bude platit starý způsob, samolepky budou od 20. července 
1996 k dispozici na TS, platit budou do 31. 12. 1996.  
ing. Zima - bude existovat možnost zaplatit částku rozloženě, protože je třeba pamatovat na 
sociálně slabší občany.  
p. Knettig - v těchto případech budou postupovat tak, že vydají nálepku platnou do konce 
roku a její úhradu rozloží na několik částek.  
ing. Tóth - jaká bude organizace svozu a odvozu TKO na vesnicích ? Na vesnicích jsou 
místa, kam TS nemůže s BOBREM zajet.  
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p. Knettig - pro taková místa bude zaveden pytlový systém, místo popelnice odveze speciální 
auto pytle s TKO. 
p. Ryba - zastává se těch poctivých občanů, kteří řádně platí a doplácejí na nepoctivce. 
Vznesl dotaz jak vypočítává nájemníkům v městských bytech Jimex poplatky za odvoz 
odpadů. Proč nemůže také město stanovit poplatek tzv. na hlavu ? 
ing. Zima - Jimex to může udělat, protože cenu za popelnici účtuje jako službu a nájemníkům 
ji vyúčtovává. Tuto možnost město podle platného zákona nemá.  
ing. Danielová - doporučuje přísný dohled nad sběrnými dvory, aby tam občané skutečně 
odkládali to, co se má, a přestupky přísně pokutovat.  
ing. Barták - neuvažují TS o pronájmu popelnic ? 
p. Knettig - v minulosti popelnice pronajímali, ale ukázalo se, že je lepší, když má popelnice 
svého majitele, který o ni pečuje. Pronajímání mělo víc záporů než kladů.  
ing. Zima - je třeba, aby se zlepšila i čistota při zacházení s odpady, po jejich svozu nesmí 
kolem popelnic zůstávat nepořádek. TS vydají s MěÚ informační letáček, ze kterého bude 
jasný nový způsob svozu TKO, ceny a poskytované služby.  
ing. Danielová - jaká je definice drobného živnostníka ? 
ing. Zima  - pro tento účel rozlišujeme podle druhu odpadů, které živnostníci produkují.  
V tomto případě je drobný živnostník ten, kdo produkuje jen TKO, ne jiný druh odpadu. 
ing. Orlita - každý živnostník musí vést evidenci odpadu. Kdo už překračuje stanovené 
množství, musí mít zpracován program odpadového hospodářství.  
p. Beran - jaký bude režim odvozu při 26 svozech ? 
p. Knettig - jako doposud podle sudých a lichých týdnů. 
ing. Šašek - v létě je více odpadů rostlinného původu, od bytovek je vhodné odpad odvážet 
častěji, jak se o tom mluvilo již vloni.  
ing. Zima - od bytovek se již nyní vyváží 52x ročně. Obsluha vozu je povinna vysypat 
popelnici, i když bude poloprázdná.  
p. Langr - podle čeho prováděli výpočet ceny, vycházeli ze současného počtu popelnic? 
p. Knettig - při výpočtu počítali s mírným nárůstem. 
ing. Zima - na konci roku uděláme novou kalkulaci ceny podle výsledků letošního roku. 
p. Knettig - celé odpadové hospodářství povedou TS na samostatném podúčtu. 
ing. Zima - bude tak přesný přehled, kolik financí je na separaci, sběrné dvory, rekultivaci 
skládky apod. 
p. Strnad - může mít např. zaplacenou  třetí variantu svozu a v období přebujelé vegetace 
plevel odvést do sběrného dvora ? 
p. Knettig - ano, tato možnost existuje. 
ing. Zima - sběrné dvory by neměly využívat ti, kteří nemají popelnice, protože se  finančně 
nepodílejí na krytí nákladů s tím spojených.  
pí Procházková - je přesvědčena, že důležitou roli ve výchově k důsledné separaci 
domovního odpadu by mohla sehrát škola. Od doby, kdy byly u bytovek poprve umístěny 
kontejnery na separovaný sběr, se situace ve třídění podstatně zlepšuje. Obyvatelé třídí, i když 
nejsou ekonomický motivováni.  
p. Knettig - potvrzuje  slova paní Procházkové.  
Mgr. Berková - bude opět u sběrných dvorů obsluha z řad pracovníků TS ? 
p. Knettig - po nedobrých zkušenostech budou sběrné dvory opět s dohledem pracovníků, 
protože občané jejich nepřítomnosti velice často zneužívali.  
ing. Danielová - závidí Štítům pěkné kontejnery na separovaný sběr.  
pí Procházková - brzo bude moci přestat závidět, protože na podzim bude po městě 
rozmístěno 57 sad po třech kusech 240 l plastových  nádob  na separované frakce, papír, sklo, 
plasty.  
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p. Knettig - informoval členy MZ, že TS budou od 1. 1. 1997 svážet odpad i ve Štítech. 
ing. Barták - navrhuje schválit předložený návrh cen za odvoz TKO.  
 
Usnesení MZ č. 45/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje ceny za svoz a uložení tuhého komunálního odpadu ve 
třech variantách svozu : 
1.  varianta 52 svozů  za 1610,-Kč/popelnici/rok 
2.  varianta 42 svozů za 1562,-Kč/popelnici/rok 
3.  varianta 26 svozů za 1128,-Kč/popelnici/rok 
Cena (alikvotní část) platí do 31. 12. 1996. 
Hlasování: 
13:1:0 
 
Poznámka: 
Ostatní informace dostane každá rodina v Králíkách i v obcích formou letáku.  
 

V závěru tohoto bodu pan Strnad kritizoval nedostatečný úklid Velkého náměstí. Pan 
Knettig přiznal, že má momentálně jisté personální problémy a navíc i porouchaný zametací 
stroj, ale musí úklid zajistit a zlepšit.  
 
3.3 Areál zdraví 

Starosta konstatoval v úvodu, že se již delší dobu snažíme dopracovat cíle a 
rozhodnout o dalším postupu při budování areálu zdraví. Ing. Šašek informoval, že sportovní 
komise připravila na základě jednání MZ 13. 5. 1996 návrh na rozmístění sportovišť v areálu 
zdraví. Komise jednala se zástupci škol a TJ. Vyučující TV striktně požadují hlavně sektory 
pro lehkou atletiku, aby mohli  přesně plnit osnovy tělesné výchovy. Komise zvažovala i 
možné využití hřiště u DVÚ, ale posoudila je jako nevhodné.  

Ing. Šašek konstatoval, že jsou ještě problémy s určením vlastníka pozemku, 
v současné době se na tomto úkolu pracuje. Komise nedoporučuje budovat sociální zařízení a 
jako vhodné navrhuje, aby byly využívány stávající na koupališti a v kabinách u fotbalového 
hřiště. Upozorňuje ale také  na to, že v blízkosti je vedení vysokého elektrického napětí. Ing. 
Zima konstatoval, že je tedy v prvé řadě nutné dát do pořádku vlastnické vztahy a zpracovat 
studii. Právě 10. července má přijet na MěÚ projektant, který bude dělat první skicování a 
může při tom využít materiál zpracovaný sportovní komisí.  

Ing. Zima přečetl celý kritický dopis Mgr. Aleny Krabcové adresovaný starostovi a 
MZ, ve kterém reaguje na jednání MZ 13. 5. 1996.  
 
Z dopisu uvádíme: 

... „Nemile mě překvapilo to, jakým způsobem se rozhoduje o „areálu zdraví“ na vyšších 
úrovních včetně neznalosti reálné situace v Králíkách...“ 

„...jak dlouho se mluví o opravách v tělocvičně při ZŠ 5. května ? Připomínám:  změna vytápění, 
zakrytí oken ochrannými sítěmi, zřízení většího počtu sprch ....“ 

„ ...pokud ve městě existovaly pouze základní školy, byla tato sportoviště jako tělocvična TJ 
Jiskra, u ZŠ 5. května a hřiště v DVÚ na svou dobu dostačující, pokud bereme v úvahu to, že děti po 
ukončení ZŠ odcházely na jiné střední školy s lepším vybavením. Dnes je situace jiná a nestačí pouze 
pedagogický entusiasmus. Po vzniku gymnázia, kdy mládež zůstává v Králíkách do 19 let, je potřeba, aby 
i tito studenti poznali kvalitní podmínky, bez kterých nic v současnosti nelze provádět“. 
 
 
 Z diskuze: 
pí Ettelová - není pravdou, že se vážně nezabýváme problematikou sportu ve městě, MZ o 
nich jednalo již několikrát. 
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ing. Danielová - dává Mgr. Krabcové za pravdu v tom, že vyžití pro mládež je ve městě 
skutečně málo.  Už v minulém volebním období kritizovali s panem Křivohlávkem to, že se 
všechny proluky ve městě zastavují a ubývá možností na zřizování malých nenáročných hřišť.  
ing. Zima - nikdo problémy nezpochybňuje, ale musíme si také uvědomit, že v každé oblasti 
je třeba něco dodělávat, a je proto třeba zodpovědně rozhodnout o prioritách.  
Mgr. Berková - situace v podmínkách pro sportovní vyžití není dobrá, může se také stát, že 
tělocvičnu za žlutou školou zavře hygienik, nebudou-li odstraněny dlouholeté nedostatky. Je 
nutné dohodnout co nejdřív postup při odstraňování těchto závad.  
pí Procházková - domnívá se, že Mgr. Krabcová reagovala na průběh diskuze na květnovém 
MZ, kdy teprve v jejím závěru navrhl pan Krabec, aby návrh na základní studii areálu zdraví 
dostala za úkol vypracovat kompetentní sportovní komise a nezabývali se tím neodborníci - 
členové MZ.  
pí Ettelová - finanční prostředky nelze zajistit najednou na všechno, znění dopisu se jí dotklo. 
Podle jejího názoru se mnoho investovalo do školství, město buduje ČOV,  kanalizaci, pěší 
zónu atd. 
p. Beran - doporučuje, aby místo výměny dopisů proběhlo osobní jednání. Je třeba si věci 
vysvětlit v širších souvislostech, protože Mgr. Krabcová se na věc dívá užším pohledem 
vyučujícího tělesné výchovy.  
Po diskuzi přijalo MZ následující dvě usnesení: 
 
 
Usnesení MZ č. 46/96 
Městské zastupitelstvo se seznámilo s návrhem sportovní komise, přijímá ho a 
doporučuje ho předat jako podkladový materiál VTSM pro projektovou přípravu.  
Hlasování: 
14:0:0 
 
Usnesení MZ č. 47/96 
Městské zastupitelstvo se seznámilo s kritickým dopisem paní Mgr. Krabcové k situaci 
v podmínkách pro výuku tělesné výchovy v našem městě. Ukládá MěÚ v osobním 
rozhovoru s Mgr. Krabcovou celou problematiku projednat.  
Hlasování: 
14:0:0 
 

3.4 Zpráva o plnění rozpočtu města v 1. pololetí roku 1996 
Vedoucí finančního odboru M. Pecháčková a finanční poradce ing. Kališová  

předložily výsledek hospodaření za 1. pololetí roku 1996 v tabulkové podobě. Ing. Kališová 
zdůraznila, že provozní náklady tvoří nezanedbatelnou část městského rozpočtu a ne vždy se 
daří naplňovat příjmy tak, jak by bylo zapotřebí. Například se neplní příjmy v kapitole 
Školství - není uhrazeno nájemné za školy, jejichž zřizovatelem je Školský úřad Ústí n. O. 
V kapitole Vnitřní správa je plnění jen na 8,5 %, protože chybí plánované příjmy z pronájmu 
nebytových prostor. Je třeba provést ještě podrobnější analýzu podle jednotlivých 
rozpočtových položek. Když neplníme příjmy, musíme potlačovat i výdajovou stránku. 
Příjmy jsou plněny na 35,7 %, výdaje na 32,5 %. Výdajová stránka by byla vyšší, ale zatím 
nenaskakují investice v kapitole Vodní hospodářství (ČOV, kanalizace). Není dobré, že 
v některých kapitolách výdaje předbíhají příjmy. Zdůraznila, že se konečně podařilo sjednat 
úvěry na aktivity, které se nyní budou moci rozběhnout. Doporučuje zvýšit aktivitu 
v zacházení s majetkem města - například vhodným a promyšleným prodejem městského 
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majetku získat prostředky a ty pak  bankovními operacemi zvyšovat, ale v žádném případě 
nedopustit, aby byly rozpuštěny do provozních nákladů.  
Z diskuze: 
ing. Zima - doplnil, že obrovská síla těchto analýz bude v tom, že budeme umět přesněji 
naplánovat  rozpočty na příští roky. 
pí Procházková - z pololetní účetní uzávěrky doplnila konkrétní údaje o plnění příjmů z daní, 
jak je na účet města převádí Finanční úřad v Žamberku - podle druhu daně více či méně 
pravidelně:+ 
 

 daň z příjmu právnických osob - pololetní plnění 32,8 % 
 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti   41,4 % 
 daň z příjmu fyzických osob z podnikání   67,6 % 
 daň z nemovitosti                 51,8 % 

 
ing. Kališová - bylo by vhodné zjistit, proč jsou daně zasílány nepravidelně. 
pí Procházková - vznesla dotaz na důvod  překročení rozpočtové položky v kapitole 
Školství, kde příspěvek na činnost je čerpán už na 72,3 %.  
pí Pecháčková - tento stav způsobil to, že žlutá škola vyčerpala více jak 50 % plánovaného 
příspěvku, protože při tvorbě rozpočtu nemohli přesně odhadnout  spotřebu plynu v nově 
plynofikované kotelně. 
ing. Kališová - při plánování na rok 1997 je třeba stanovit, co a v jakém rozsahu bude město 
dotovat. 
 
Usnesení MZ č. 48/96 
Městské zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o vývoji rozpočtu za 1. pololetí roku 1996. 
Hlasování: 
14:0:0 

 
V souvislosti se zprávou o vývoji rozpočtu uvedl ing. Zima, že pokud se nám podaří 

uzavřít kupní smlouvu na prodej objektu Statku, který jsme získali do vlastnictví, získali 
bychom prostředky, které by mohly generovat další, jak o tom hovořila ing. Kališová. 

Momentálně je situace taková, že jeden zájemce odstoupil, se druhým město vede 
obchodní jednání. Na dnešním zasedání bychom měli přijmout usnesení umožňující vést 
jednání k uzavření kupní smlouvy.  
 
Z diskuze: 
ing. Barták - jsou splněny všechny legislativní podmínky ? 
pí Procházková - není si jistá, ale domnívá se, že byl zveřejněn jen záměr pronájmu, ne 
záměr prodeje, ten musí být po stanovenou dobu teprve zveřejněn.  
ing. Barták - navrhuje do té doby ošetřit smlouvou o smlouvě budoucí.  
 
Usnesení MZ č. 49/96 
Městské zastupitelstvo zmocňuje starostu (nebo zástupce starosty) k podpisu smluv 
směřujících k prodeji objektu Statku a objektu ČSAD. 
Hlasování: 
14:0:0 
 
04. Vstupy poslanců 
p. Ryba - urgoval odpověď na svou interpelaci týkající se poškozeného plotu u DVÚ 
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pí Procházková - informovala o schůzce zástupců města s ředitelem DVÚ panem Zerzánem, 
na které byla řešena celá řada problémů - mimo jiné jsme upozornili i na interpelaci pana 
Ryby. Ředitel přislíbil, že plot opraví v co nejkratší době. Pan Zerzán při jednání zdůraznil, že 
jejich zařízení spadá pod Ministerstvo školství, ne pod Ministerstvo spravedlnosti. Z toho také 
vychází řád DVÚ, podle kterého mají žáci s nejlepším bodovým hodnocením právo na volné 
vycházky. V souvislosti s tím jsme ředitele požádali, aby chlapce vychovatelé pouštěli na 
vycházky v menších skupinkách (např. tříčlenných), rozhodně ale ne tak početných jako 
doposud, protože jejich chování na veřejnosti je častým terčem oprávněné kritiky občanů. Pan 
Zerzán vyjádřil politování nad událostí, která se stala v červnu u rybníka, kdy byl zcela 
bezdůvodně žákem DVÚ napaden pan Kouba. 
Zástupci města dohodli s ředitelem, že pro „odtajuplnění“ DVÚ bude vhodné, když 
v Králicku seznámí občany s tímto zařízením a jeho řádem. V měsíci říjnu uspořádají Den 
otevřených dveří v DVÚ. 
p. Hanák - vznesl dotaz, jaké finanční částky by bylo třeba na konečné úpravy hřišťátka u 
Zvláštní školy. 
ing. Zima - obdivuje trpělivost pana Hanáka ,s jakou  za tímto problémem jde. Pověří pana 
Čumu, aby na místě zhodnotil finanční náročnost dokončení.  
p. Hanák - ve zprávě o plnění rozpočtu zaznělo, že nejsou plněny příjmy z pronájmu 
pozemků. Podle něj existuje celá řada pozemků, které občané využívají a neplatí nájem - 
v tom vidí možné rezervy.  
ing. Zima - někdy je velký problém identifikovat pozemky a určit vlastníka. Speciálně pro 
úkol zjišťování vlastnických vztahů byla ze Správního odboru vyčleněna paní V. Kubíčková. 
p. Langr - tlumočil podněty z jednání Školské komise: 
-  v tělocvičně u žluté školy se nedají hrát míčové hry 
- někteří žáci ze školy na Moravské si stěžují na malý počet počítačů, kterých je v porovnání 
s Gymnáziem podle jejich názoru málo 
pí Procházková - o nedostatcích v tělocvičně u žluté školy se opravdu již delší dobu ví, 
v nejbližších dnech by se mělo rozhodnout, zda už v tomto roce bude rekonstruováno 
vytápění tělocvičny - převedeno na plynové vytápění.  
Podle názoru uživatelů tělocvičny je ale nedostatečná běžná údržba (např. nevyměněné 
nesvítící zářivky, nezasklené okno apod.), často nebývá dobře uklizeno. Řešení těchto 
záležitostí je v náplni práce správce tělocvičny. 
Ke kritice žáků na malý počet počítačů uvedla, že počítačová učebna nebyla v původním 
projektu přestavby školy na Moravské, byla zřízena navíc v malém prostoru, kam asi ani víc 
počítačů nelze umístit. Gymnázium v Králíkách patří  v tomto směru v porovnání s některými 
gymnázii v okrese k lépe vybaveným. Vycházíme z údajů zveřejněných z průzkumu 
Ministerstva školství v Mladé frontě Dnes.  
p. Langr - má ještě jednu, tentokrát osobní připomínku. Již před dvěma měsíci hlásil potřebu 
opravit propadlý kanál na jeho zahradě, jednal s panem Čumou, TS, tajemníkem, ale nic se 
neudělalo. Minulý týden tam spadl a poranil se.  
ing. Zima - MěÚ okamžitě prověří a zajistí nápravu. 
Mgr. Berková - občané se ni obracejí s dotazem, proč se zároveň s telefonními kabely 
nepokládá i kabelová televize. 
ing. Zima - položení tohoto kabelu by muselo zaplatit město, protože  firma provozující 
kabelovou televizi sama nezainvestuje,  pokud  nemá garantován určitý počet zájemců, a ten 
v Králíkách není. Telecom pokládá takové kabely, které umožní multimediální příjem, bude u 
nás i možnost příjmu Premiéry, město bude moci přenášet i vlastní hodinový program.  
Mgr. Berková - kritizuje, že zůstává nevyřešen problém s volně pobíhajícími psy. Opět bylo 
zaznamenáno pokousání lidí psem, který majiteli utekl. 
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pí Procházková -  Městská rada využila zákonné možnosti a požádala velitele Policie ČR 
v Králíkách o spolupráci při dokumentování volně pobíhajících psů ve městě.  V současné 
době tedy správní odbor MěÚ, městský zřízenec i policisté evidují psy, jejichž majitelé 
nedodržují zásady chovu zvířat. Městský úřad tyto chovatele písemně upozorňuje v tom 
smyslu, že pokud volnému pobíhání nezabrání, bude to hodnoceno jako přestupek, za který 
bude uložena pokuta. K projednání přestupku, na který upozornila Mgr. Berková, se bude 
muset k přestupkové komisi  dostavit pan Milan Mucha, jehož pes v červnu ve večerních 
hodinách napadl chodce v ulici V Bytovkách ,a brzy ráno vnikl i se štěnětem do areálu Tesly, 
kde napadl pracovníka závodu.  
p. Beran - odkdy bude fungovat obřadní síň na nové radnici ? 
ing. Zima - úvěr už máme otevřen, je tedy možné budovu  vybavit nábytkem.  V obřadní síni 
chybí už jen pódium a koberec, takže do konce prázdnin by snad mohla být v provozu. 
p. Barták - pochválil právě probíhající řezbářské sympozium a vznesl dotaz, proč nestříká 
kašna ? 
pí Procházková -  MěÚ zaurguje znovu u TS . 
ing. Zima - pozval přítomné na vernisáž na zakončení setkání řezbářů -14. 7. ve 14.00 hodin 
na Velkém náměstí. 
p. Langr - jak dopadlo zvýšení cen nájemného z nebytových prostor od 1. 7. 1996 ? 
ing. Zima - reakce byla pochopitelně negativní, několik zájemců požádalo o slevu - žádosti 
postupně projednává MR. 
ing. Danielová - jak pokračuje jednání o firmě na dodávku nábytku na radnici ? 
ing. Zima - podle nového zákona o veřejných zakázkách je už možný jiný postup, v tomto 
týdnu začne jednat s vybranými firmami. 
p. Strnad - v souvislosti s vybavováním radnice připomněl dřívější nabídku letohradské 
firmy na výhodnou dodávku varhan. 
zapsala Ivana Procházková 
 
Ověřovatelé zápisu: 
Mgr.Berková   .................................................................... 
p.Hanák  .................................................................... 
 
 
 
Ing. Anton Zima      Ivana Procházková 
    starosta         zástupce starosty 
 
 
 
  


