
Město Králíky 
_______________________________________________________________ 

Zápis z jednání č. 06 
Městského zastupitelstva 

konaného dne 10. 06. 1996 
 

Přítomní členové MZ:  Ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, p. Beran, PhMr. Novák, 
p.Strnad, p. Ryba, Mgr. Berková, ing. Tóth, p. Hanák, p. Langr  

Omluven:            ing. Danielová, p. Krabec, ing. Barták, ing. Šašek 
 
za MěÚ:                         ing. Toman, ing. Fogl 
 
Program jednání: 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Čtení ze zápisu Městské rady 
03. HLAVNÍ  JEDNÁNÍ 
 3.1 Prodej pozemků 
 3.2  Pronájem nebytových prostor 
 3.3  Fond rozvoje bydlení - vyhláška města 
04. Vstupy poslanců 
 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
Ověření provedou  p. Beran a p. Langr. 

 
02. Čtení ze zápisů z jednání Městské rady 

S vybranými body jednání MR seznámil členy MZ tajemník Městského úřadu. 
 

Starosta v úvodu zasedání přivítal nového člena MZ, který jako první náhradník ODS 
nahradil paní Chaloupkovou, která rezignovala na poslanecký mandát.  Pan Beran složil a 
podepsal slib člena MZ. 

Starosta upřesnil navržený hlavní program. V rámci bodu Prodej pozemků je třeba projednat 
drobnou novelu usnesení MZ o cenách pozemků č. 26/96 . Pan Strnad navrhl, aby MZ bylo 
stručně seznámeno s průběhem a výsledkem voleb do Parlamentu ČR. Všichni přítomní 
s doplněním programu souhlasili.  

Ing. Toman konstatoval, že volby proběhly bez vážných závad, vyskytly se jen malé drobné 
nedostatky, které byly okamžitě odstraněny. Volební komise pracovaly tak jak měly, volby se 
uskutečnily podle zákona. Na jejich přípravě se podílelo množství lidí - členů okrskových komisí 
a pracovníků MěÚ,  kterým by chtěl touto cestou poděkovat. Okresní volební komise neměla 
k průběhu voleb na Králicku připomínky. Předání výsledků z volebních okrsků Okresní volební 
komisi proběhlo bez závad.  Do Parlamentu ČR byl zvolen starosta města ing. Anton Zima. 
Členové MZ poblahopřáli starostovi ke zvolení do této významné funkce.   
 
Z diskuze: 
PhMr. Novák - zdůraznil, že zvolení ing. Zimy je pro naše město velká čest.  
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p. Langr - vznesl dotaz, proč nebylo voličům sděleno, ve které volební místnosti  budou volit, 
někteří občané nedostali volební lístky. Domnívá se, že pro lepší informovanost mohlo být využito 
Králicka.  
ing. Zima - tato informace je pro nás významná, zkušenosti by měly být využity při přípravě 
příštích voleb.  
ing. Toman - vyhláška byla vyvěšena na úřední desce, několikrát obměňována, aby byla dobře 
čitelná, lidé měli možnost se včas dozvědět, kde budou volit. Vyhlášky byly zaslány rovněž do 
větších podniků ve městě.  
PhMr. Novák - domnívá se, že kdo chtěl volit volil, účast v Králíkách byla vyšší než celostátní 
průměr.  
p. Ryba - informovanost byla opravdu špatná, hodně lidí šlo ze zvyku do budovy ZUŠ místo do 
ZŠ 5. května, kde byla volební místnost poprvé.  
p. Strnad - podle jeho názoru bylo v předvolebním období k dispozici málo vývěsných ploch, lidé 
z okrajových částí nechodí k úřední desce MěÚ,  vyhláška byla špatně čitelná.  
 
03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
 3.1  Prodej pozemku 

 
3.1.1 Prodej pozemku st.p.č. 110/2 v k.ú. Heřmanice  
O koupi pozemku p.p.č. 110/2 v k.ú. Heřmanice požádal pan Václav Jireš, bytem Králíky, A. 
Dvořáka 774. Jedná se o část dvora u chalupy pana Jireše.  
 
Usnesení MZ č.  36/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.p.č. 110/2 v k.ú. Heřmanice panu 
Václavu Jirešovi, bytem Králíky, A. Dvořáka 774.  
Hlasování: 
11:0:0 

Ing. Fogl upozornil, že tabulka cen uvedená v zápise z MZ dne  15. 4. 1996 se 
nepatrně liší od návrhu, který předložil on, a při stanovování základní ceny pozemku to může  
vést v praxi  k problémům. Proto doporučil upřesnit cenovou tabulku následovně: 
 
Typ pozemku centrální zóna 

Králíky  
 ostat. k.ú. Králíky  integrované obce  

Stavební pozemek pro rodinný 
domek 

150,00 Kč * 100,00 Kč * 70,00 Kč * 

Stavební pozemek pro ostatní 
budovy a zastavěné plochy 

150,00 Kč 100,00 Kč 70,00 Kč 

Zahrady, nádvoří a pozemky k 
jejich zřízení, ostatní pozemky 

100,00 Kč 70,00 Kč 30,00 Kč 

Pozemek k podnikání 200,00 Kč 150,00 Kč 100,00 Kč 
Pozemek k zemědělskému podnikání  individ.cena individ. cena 
Pozemek k rekreaci pro stavbu 
chalupy, chaty, zastavěné 
plochy 

170,00 Kč 100,00 Kč 50,00 Kč 

Pozemek k rekreaci - pro 
zřízení zahrádky, hřiště, ostatní 
pozemky 

120,00 Kč 80,00 Kč 40,00 Kč 

 
* Bonifikace 50,- Kč/m2  600 m2 po vydání stavebního povolení  

 
 

Dále ing. Fogl navrhl, aby jako nadbytečná byla z usnesení MZ č. 26/96 vypuštěna 
část poslední věty “a že cena zbytkových ploch bude určována individuálně“.  
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Ing. Zima nechal o návrzích předložených ing. Foglem - tj. o úpravě cenové tabulky a 
upřesnění usnesení MZ č. 26/96 hlasovat:  
Hlasování: 
11:0:0 
 

Ing. Toman zpracoval na základě usnesení MR mapu, do níž přesně zakreslil hranice 
centrální zóny a jež bude přílohou tabulky základních cen pozemků. Členové MZ vyjádřili 
souhlas s takto upřesněným vymezením centrální zóny.  
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.2. Pronájem nebytových prostor 

 
Ing. Zima uvedl, že tento bod je zařazen proto, aby MZ mohlo dát Městské radě mandát 

k dalším jednáním o nájemních smlouvách na objekt dvora a bývalé prodejny čp. 310. 
Starosta shrnul současnou situaci: 

Město se rozhodlo koupit dvůr, protože cena se nám zdála přiměřená. Na MěÚ bylo 
podáno několik žádostí o pronájem. Minulý týden proběhla jednání s vážným zájemcem o 
pronájem celého dvora, který by nájemným postupně zaplatil úvěr včetně úroků a po 
zaplacení by dvůr odkoupil. Dvůr byl ohodnocen tak, že ze zisku bychom mohli sanovat 
neúspěšná ručení města schválená v minulém období. Bohužel dnes zájemce oznámil, že 
smlouvu neuzavře, protože dostal z jiného místa lepší nabídku. Budeme tedy pokračovat 
v jednáních s dalšími zájemci. MZ nemůže tedy v této záležitosti dnes přijmout žádné 
usnesení.  

Další informace se týkají neúspěšného ručení paní J. Dostálkové. Podnikatelce byla 
poskytnuta garance na úvěr ve výši 1.380.000,- Kč. Ručení bylo schváleno v roce 1993, 
město poskytlo ručení zástavou nemovitosti. Počátkem roku 1995 se podařilo městu změnit 
původní smlouvu s ČS, a.s. Rychnov nad Kněžnou a ručit nově pouze finančními  prostředky 
a nikoliv nemovitostí ve stejné výši s vyloučením dalších sankcí ze strany ČS. Koncem roku 
1995 bylo jasné, že paní Dostálková nebude schopna svým závazkům dostát, a město bylo 
požádáno o úhradu částky1.380.000,- Kč.  Bylo projednáno několik variant řešení situace, 
z nichž se nakonec ukázaly jako možné dvě - buď úhrada závazku v hotovosti nebo koupě 
nemovitosti a její následný dlouhodobý pronájem s opčnim právem odkupu nemovitosti. 
Varianta první, tj. úhrada dlužné částky ve výši 1.380.000,- Kč má výhodu, že by byl 
jednorázově ukončen celý případ. Nevýhodou je jasná ztráta finančních prostředků města bez 
možnosti jejich získání zpět. Varianta druhá - odkoupit dům od paní Dostálkové, jeho nákup 
hradit úvěrem od ČS a.s. pobočka Rychnov n. Kněžnou. Kupní cena by byla stanovena ve 
výši dlužné částky města za paní Dostálkovou,  tj. 1.380.000,- Kč a 1.900.000,- Kč, což je 
současná tržní cena budovy. Město by dlouhodobě pronajalo takto získaný dům tak, že 
pronájmem by byl uhrazen celý úvěr včetně úroků a poté by došlo k prodeji za symbolickou 
cenu a nový majitel by uhradil už jen náklady spojené s převodem nemovitosti. Nájemní 
smlouva by byla koncipována tak, že do splacení celého úvěru by byl dům vlastnictvím 
města. Tím by se zabezpečilo, že případnou špatnou situací nájemníka by město neutrpělo 
žádnou ztrátu. Město má možnost získat daleko lepší úvěrové podmínky než podnikatel. 
Starosta tento způsob považuje za šanci vyřešit  neúspěšný případ ručení. Výhodou druhé 
varianty by bylo, že město neztratí původním ručením podnikatelce žádné finanční 
prostředky. Nevýhodou by bylo další zadlužení města.  
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Z diskuze: 
PhMr. Novák -sebekriticky přiznává, že i on v minulém volebním období hlasoval pro toto 
ručení. Vznesl dotaz, jak dlouho by město platilo splátky úvěru.  
ing. Zima - úvěr by byl dlouhodobý na 8 - 10 let. Výše nájemného by vycházela podle 
různých variant různě, ale je podle jeho názoru taková, že dům má šanci při vhodné 
podnikatelské činnosti na sebe vydělat. MZ by mělo rozhodnout, zda jednat o první nebo 
druhé variantě řešení tohoto případu.  
p. Langr - proč si město nebere úvěr jenom na nákup nemovitosti ? 
ing. Zima - banka by nám takový úvěr neposkytla, ani paní Dostálková nemůže  dům sama 
prodat. 
PhMr. Novák - je v úvěrové smlouvě započítávána i míra inflace ? 
ing. Zima - každá smlouva je takto konstruovaná.  
PhMr. Novák - jak rychle je třeba tuto záležitost vyřešit ? 
ing. Zima - musíme mít předem sepsanou rámcovou smlouvu se zájemcem, že má o dům 
zájem. Pokud se MZ rozhodne, vypíšeme nabídku na pronájem nemovitosti.  
pí Procházková - zdůraznila, že město samozřejmě připravuje opatření, kdy bude dlužná 
částka vymáhána nejvhodnějším způsobem na paní J. Dostálkové.  
PhMr. Novák - vznesl dotaz jako předseda bytové komise, zda platí ještě zákaz prodeje 
domů na náměstí . Možná, že v případě, když se navrženým způsobem nepodaří případ 
vyřešit,  by se mohla situace zlepšit prodejem nemovitosti města.  
 

Starosta stručně informoval o vývoji dalších ručení města - p. F. Nováčkovi a p. K. 
Vlasákovi. V kause pana Nováčka město zaplatilo bance dlužnou částku v okamžiku, kdy 
uznalo, že je to nezvratné. Případ stále sledujeme a hledáme způsob ,jak finanční prostředky 
vrátit do městské pokladny. Starosta pevně věří, že toto MZ už žádné ručení neschválí.  
I pan Vlasák začal být pro banku delikventní,  neplatí řádně ani městu odměnu za ručení.  
V této situaci je ovšem dobré, že banky nás berou jako partnery při hledání co nejlepších 
řešení vzniklých situací. Je ale možné, že se přesto dostaneme do situace, že budeme uvažovat 
o co nejvýhodnějším prodeji domů v majetku města - např. dražbou. 
PhMr. Novák navrhuje přijmout druhou variantu řešení, nedopadne-li tato varianta, zbývá 
stejně jen  první.  
ing. Toman - upozorňuje, že v případě varianty č. 1 bychom museli zkrátit letošní rozpočet.  
 
Usnesení MZ č. 37/96 
Městské zastupitelstvo projednalo možnosti plnění za poskytnuté garance na úvěr 
podnikatelky paní J. Dostálkové a zmocňuje starostu k jednání o úvěru, který by 
umožnil odkoupení nemovitosti z vlastnictví paní Dostálkové a pana Šimánka tak, aby 
kryl odkoupení nemovitosti a závazek ručení ve výši 1.380.000,- Kč. Zmocnění platí 
v případě, že se najde zájemce o pronájem budovy s opčním právem. MZ ukládá sepsat 
s nájemcem takovou smlouvu, která jednoznačně vyloučí riziko ztráty majetku města.  
Hlasování: 
11:0:0 
 
3.3 Vyhláška o Fondu rozvoje bydlení 

Starosta požádal paní Procházkovou, aby tento bod jednání uvedla. Paní Procházková 
informovala o tom, že návrh vyhlášky o Fondu byl zaslán Finančnímu referátu Okresního 
úřadu v Ústí nad Orlicí a České spořitelně a.s. v Ústí nad Orlicí. Jedinou výhradu měl 
Finanční referát OÚ  k titulům půjček uvedených pod číslem 12 a 13. Nelze je uplatnit, 
protože z fondu může město půjčovat jen na rekonstrukce. Proběhla už i jednání se zástupcem 
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České spořitelny, který neměl k návrhu vyhlášky žádné připomínky. Vzhledem k tomu, že 
členové MZ obdrželi návrh textové části vyhlášky písemně předem, byla hned otevřena 
diskuze. Nikdo z přítomných neměl připomínky, zazněla znovu jen kladná hodnocení této 
možnosti pomoci města občanům. Zkušenosti z České Třebové a Letohradu, kde už tento 
fond užívají, ukazují, že vysoký počet žádostí převyšuje možnosti fondu, mezi občany je o 
výhodné půjčky velký zájem. 
 
Usnesení MZ č. 38/96 
Městské zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 7 o vytvoření a použití účelových 
prostředků “Fondu rozvoje bydlení “na území města Králíky.  
Hlasování: 
11:0:0 
 
04. Vstupy poslanců  
ing. Zima - Městské zastupitelstvo se musí s odstupem několika měsíců vrátit k příspěvku 
města na vybavení nemocničních zařízení okresu Ústí nad Orlicí. V minulých letech město 
věnovalo nemalé finanční prostředky na nákup několika zdravotnických přístrojů - např. 
gastrofibroskop - 416.000,- Kč. MZ přijalo v listopadu 1995 usnesení č. 67/95 o tom, že  
Město poskytne do 30. 6. 1996 příspěvek 100,- Kč na jednoho obyvatele. MZ v únoru 1996 
přijalo další usnesení č. 11/96, podle kterého schválilo bezúplatný převod majetku 
zakoupeného z prostředků města a ze sdružených prostředků, který slouží Nemocnici Červená 
Voda a ambulantním lékařům. Stanovisko Nadace měst a obcí pro zdraví a záchranu života je 
ovšem takové, že tento způsob odmítají a žádají, aby město poskytlo finanční prostředky a 
přístroje ponechali jako dary.  
ing. Toman - přístroje mají životnost omezenou, gastrofibroskop např. 5 let, tři roky je již 
používán a jeho současná hodnota podle znaleckého posudku je jen 214.000,- Kč. Nadace 
byla zřízena proto, aby vytvářela lepší podmínky pro zdravotní péči v situacích, kdy jde o 
záchranu života, nepořizují se žádná nadstandardní zařízení. Ing. Toman zdůraznil, že 
prezentuje názory správní rady Nadace: lékaři konstatují, že MZ Králíky svým rozhodnutím 
pohněvalo i Okresní úřad a Nemocnice v Červené Vodě proto nyní nedostala žádné finanční 
prostředky z Výzvy s poukazem na to, aby si peníze vyinkasovala přímo od města Králíky. 
Obec Červená Voda již příspěvek v plné výši uhradila.  
ing. Zima - konstatoval, že Nadace by podle jeho názoru měla mít základní jmění a jen výnos 
tohoto jmění investovat. Aktivita Nadace se mu jeví spíš jako sbírka, která umožní vylepšit 
vybavení privátní nemocnice. Když Okresní shromáždění přijímalo usnesení o příspěvku 
100,- Kč na občana, mělo zvážit, že tato částka má jiný význam pro město velikosti např. Ústí 
nad Orlicí, jiný pro Králíky s malou daňovou výtěžností.  Usnesení Okresního shromáždění 
považuje za nepřiměřené a  neuvážené. V pozici, když v rozpočtu našeho města chybí peníze, 
jsme hledali možnost jak zaplatit v naturáliích. Přiznává, že byl také u toho, když se 
hlasovalo, že zaplatíme 100,-Kč na obyvatele, a zároveň prohlašuje, že nemá v úmyslu 
poškodit Nadaci a chce hledat řešení jak jí pomoci.  
PhMr. Novák - když zorganizovali v začátcích činnosti Nadace sbírku, bylo dobře, že se 
podařilo z výtěžku koupit sanitní vůz RZP, ale správně ho měl koupit stát. Připomíná také, že 
v roce 1994 byl příspěvek města jen 10,- Kč/obyvatele. 
pí Ettelová - nelíbí se ji sice vůbec, že Nemocnice Červená Voda nepřijala náš návrh, ale 
zároveň cítí, že naší povinností by bylo částku zaplatit, když jsme to schválili usnesením.  
PhMr. Novák - navrhuje zaplatit 40,- Kč na obyvatele a zbytek dát v hodnotě přístrojů.  
ing. Zima - vyslovil názor, že kdyby byl on reprezentantem Nadace udělal by plán toho, co 
chce Nadace docílit, koupit, zařídit apod. - tzn. na jedné straně plán činností a na straně druhé 
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jak toto zajistit finančně. Obě strany této rozvahy musí být vyvážené. Takovýto poctivý, jasný 
plán pak umožňuje jednat s partnery na nejrůznějších úrovních. 
p. Ryba - přiklání se  k návrhu, aby se zaplatila část v penězích a část majetkem. 
Ph.Mr. Novák - bylo by vhodné, aby Nadace předložila svůj dlouhodobější plán.  
ing. Zima - doporučuje, abychom zaslali vedení Nadace dopis s vysvětlením a požádali o 
osobní jednání, při kterém by se věci objasnily.  
ing. Toman - zdůraznil, že v usnesení ze 13. listopadu 1995 je, že město zaplatí 100,- Kč na 
obyvatele do 30. 6. 1996. MZ by tedy mělo usnesení  buď revokovat nebo splnit.  
PhMr. Novák - nemůžeme mít ing. Tomanovi za zlé, že takto vystupuje, je správcem Nadace 
- tuto funkci převzal po něm.  
ing. Tóth - přiklání se také k řešení uvedeným způsobem. Doporučuje ale, aby toto řešení 
bylo označeno za konečné a neměnné.  
p. Strnad - přístroje jsme kupovali a dali k dispozici s vědomím, že se s nimi nebude hýbat. 
 
Starosta dal hlasovat o dvou návrzích, které vyplynuly z diskuze.: 
 
1. návrh  - zaplatit celou částku, tj. 100,- Kč na jednoho obyvatele 
Hlasování: 
6  pro 
 
2. Návrh - zaplatit 40,- Kč na obyvatele a zbytek poskytnout v ceně přístrojů 
Hlasování: 
6  pro  
 

Vzhledem k tomu, že žádný návrh nezískal potřebnou většinu hlasů, ing. Zima 
vzniklou situaci navrhl řešit tak, že požádáme ing. Tomana, aby zorganizoval schůzku 
s představiteli Nadace, na které by předložili jejich dlouhodobý plán a jednali o výši 
příspěvku a způsobu jeho úhrady. 

Vzhledem k tomu, že si MZ uvědomuje, že řešení problému nebude okamžité, ale je 
nutné, přijalo  toto usnesení.  
 
Usnesení MZ č. 39/96 
Městské zastupitelstvo ukládá převést na účet Nemocnice v Červené Vodě 40,- Kč na 
obyvatele a s vedením Nadace a Nemocnice Červená Voda jednat o dalším postupu.  
Hlasování: 
11:0:0 
 

Starosta dále informoval, že právě dnes byla podepsána smlouva s Recyclingem Park 
s.r.o. Rapotín o ukládání odpadu. Při vyjednávání o podmínkách smlouvy byla dosažena 
nejnižší možná cena, její garance na dobu 5 let a  její zvyšování pouze o míru inflace. Svoz 
odpadů bude ponechán TS Králíky a jejich svozová technika bude vytížena o další 1,5 dne. 
Současně byla zahájena detailní jednání o ceně svozu a ukládání TKO pro obyvatele. Je nutné 
řici zcela zodpovědně, že končí časy relativně levné skládky v Boříkovicích, jejíž provoz 
musí být podle zákona ukončen 30. 6. 1996. Základním principem bude, že cena je 
stanovována podle počtu osob, které odpad produkují, a sociálně slabá skupina obyvatel bude 
dotována městem. Rozdílené budou ceny ve městě a na vesnici. Intenzivně se pracuje na 
kalkulaci. TS a MěÚ zajistí včasnou informovanost všech občanů - letáky, článek v Králicku 
apod. Nové ceny budou platit od 1. 8. 1996.  
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p. Strnad - jednal s PhMr. Novákem, p. Dobrohruškou, ing. Orlitou o problému nájemníků 
budovy na hřbitově. Bylo zjištěno, že z prostoru, který je užíván pro nevhodný chov 
zvířectva, neplatí nájemníci nájemné, což je třeba okamžitě napravit a vyúčtovat i zpětně. 
MěÚ by měl také zajistit vyjádření orgánu hygienické služby  k této situaci. Navrhuje, aby 
v uvedeném prostoru  bylo zřízeno parkoviště.  
p. Hanák - informoval o tom, že  komise životního prostředí byla pověřena zmapováním tzv. 
problémových míst v katastru města i integrovaných obcí - černé skládky, neobdělávané 
pozemky, výskyt bolševníku, křídlatky, nedůsledně provedený úklid po zimním období, 
nedostatky v údržbě zeleně, závady na komunikacích, nepořádek na soukromých i městských 
pozemcích, dvorech, stanovištích popelnic.  Jako předseda komise žádá občany, aby komisi 
pomohli svými připomínkami splnit toto zadání co nejlépe. Obrátit se můžou na členy komise 
- J. Dostálová, M. Večeř, P. Fiala, F. Šesták nebo ing. Orlitu na MěÚ.  
ing. Zima - doporučil panu Hanákovi napsat o této akci článek do Králicka.  
p. Hanák- navrhuje, aby byl na úřední desce vyvěšen plán údržby zeleně, který na základě 
usnesení MR Technické služby zpracovaly. Byla by tak zajištěna zpětná kontrola občany, jak 
TS plán údržby zeleně plní a občané by mohli upozorňovat na případné nedostatky.  
p. Ryba - žádá vyjádření, zda MěÚ zaslal dopis řediteli  DVÚ  ve věci opravy plotu, jak to 
žádal ve své interpelaci. Vznesl dotaz, zda pan Vyhnálek má povolení ke skladování na 
pozemku za Rybovými.  
ing. Zima - MěÚ obě záležitosti prověří. 
Mgr. Berková - informovala, že obdržela dopis, ve kterém je rodiči dětí kritizována kvalita 
jídla v jídelně Mista. Kopie byla rovněž zaslána na Školský úřad v Ústí n. O.  
ing. Zima - Školská komise by měla vytrvale důsledně kontrolovat jídelnu, Školský úřad je 
kompetentní k řešení problémů týkajících se kvality jídla. 
p. Langr - provedl několik kontrol, zda je řádně zajišťován dozor pedagogy, jak bylo 
dojednáno.Zatím nedostatky nezjistil, pracovnice jídelny ovšem připomínky mají.  
Mgr. Berková - informovala, že v Sociální komisi prezentovala paní K. Machová svůj záměr 
zajišťovat komplexní ošetřovatelskou péči. O svém záměru bude informovat v nejbližším 
čísle Králicka. 
PhMr. Novák - jak pokračuje akce nástavby na bytovku. 
ing. Zima - akce pokračuje podle harmonogramu. 
PhMr. Novák - byl už vybrán dodavatel počítačové sítě na radnici ? 
ing. Zima - přišlo osm nabídek, čtyři z toho nemohly být přijaty. Soutěž bude vyhodnocena  
v nejbližších dnech. 
pí Procházková - tlumočila připomínku nepřítomné ing. Danielové, kterou občané Hedeče 
požádali, aby zajistila pro tuto část města možnost odložit odpad do velkoobjemového 
kontejneru, na Hedeči nebyl tzv. sběrný dvůr.  
ing. Toman - odpověděl jak byly splněny interpelace z minulého MZ. 
 
zapsala Ivana Procházková 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Antonín Beran  .................................................... 
Zdeněk Langr   ................................................... 
 
 
Ing. Anton Zima     Ivana  Procházková 
starosta      zástupce starosty 
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