
M ě s t o K r á l í k y 

                                                                  

 Zápis z jednání č. 05 

 Městského zastupitelstva 
 konaného dne 13. 05. 1996 

                                                                  

Přítomní členové MZ: ing. Zima, pí Procházková, pí Ettelová, ing.  Danielová, PhMr. Novák, p. 
Krabec, ing. Bar ták, p. Strnad, ing. Šašek, Mgr. Berková,  ing. Tóth, p. Hanák, p. Langr 

Omluven: p. Ryba 

 

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 Prodeje pozemků 

 3.2 Diskuze o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu  rozvoje bydlení na území města 
Králíky 

 3.3 Výstavba areálu zdraví 

 3.4 Hospodaření města za I. čtvrtletí 1996 

04. Vstupy poslanců 

                                                                  

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

 Ověření zápisu provedou ing. Danielová a paní Ettelová. 

 Ing. Zima seznámil členy MZ s návrhem na změnu v pořadí pro jednávaných bodů hlavního jednání. 
Všichni přítomní s ním  souhlasili. 

 Před vlastním jednáním MZ starosta informoval o tom, že dnes  obdržel dopis paní Evy Chaloupkové, 
ve kterém mu oznamuje, že  se vzdává svého poslaneckého mandátu a rezignuje na funkci  poslankyně 
a na všechny povinnosti s tím spojené. V souladu  se zákonem č. 152/1994 Sb., § 56 prohlásila 
Městská rada na  svém mimořádném zasedání dne 13. 5. 1996 za člena MZ prvního  náhradníka za 
volební stranu ODS pana Antonína Berana. 

 Ing. Zima se na další část schůze omluvil, protože se musel  zúčastnit jednání s firmou budující ČOV - 
Východočeskou sta vební Solnice. Po dobu jeho nepřítomnosti schůzi vedla paní  Procházková. 

 

02. Čtení ze zápisu z jednání Městské rady 

 S vybranými body jednání MR seznámil členy MZ tajemník Měst ského úřadu. 

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 3.1 Prodeje pozemků 

 3.1.1 Prodej pozemku p.p.č. 570/10 v k.ú. Králíky panu  Lubomíru Borovičkovi, Králíky, J. Nerudy 
764 



 Jedná se o pozemek za domem žadatele, který jej potře buje k rozšíření zahrady a přístavbě kavárny. 
Pozemek  byl oddělen z pozemkové parcely (629) vedené v pozemko vé knize jako historický majetek 
města. 

U s n e s e n í č. 29/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 570/10 v k.ú. Králíky panu Lubomíru 
Borovičkovi, bytem Králíky, J. Nerudy 764. 

Hlasování: 

12:0:0 

 3.1.2 Prodej pozemku p.p.č. 675/6 v k.ú. Králíky panu Milanu  Moravcovi, bytem Králíky, B. 
Smetany 562 

 Pozemek navazuje na zahradu žadatele, který ho chce vy užít k rozšíření zahrady. 

U s n e s e n í č. 30/ 96 

Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 675/6 v k.ú. Králíky panu Milanu 
Moravcovi, bytem Králíky, B. Smetany 562. 

Hlasování: 

12:0:0 

 3.1.3 Prodej pozemků p.p.č. 528/3, 528/4, 528/5 v k.ú.  Králíky panu Ladislavu Kyllarovi, bytem 
Králíky, Hedeč ská 82 

 Jedná se o pozemky sousedící se zahradou žadatele. 

U s n e s e n í č. 31/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.p.č. 528/3, 528/4, 528/5 v k.ú. Králíky panu 
Ladislavu Kyllarovi, bytem Králíky, Hedečská 82. 

Hlasování: 

12:0:0 

 3.1.4 Prodej pozemku st.p.č. 912 v k.ú. Králíky panu Antonína  Šnevajsovi, bytem Králíky, V 
Bytovkách 660 

 Jedná se o pozemek pod garáží žadatele. 

U s n e s e n í č. 32/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje prodeje pozemku st.p.č. 912 v k.ú. Králíky panu Antonínu 
Šnevajsovi, bytem Králíky, V Bytovkách 660. 

Hlasování: 

12:0:0 

 

 3.2 Diskuze o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu  rozvoje bydlení na území města 
Králíky 

 Úvod k tomuto bodu jednání přednesla paní Procházková. Městská rada pověřila komisi ve složení 
pan Čuma, ing. Orlita, p. Strnad a paní Procházková, aby na dnešním zasedání podala informaci o nové 
městské vyhlášce - o Fondu rozvoje bydlení. Město Králíky obdrželo oznámení Ministerstva financí 
ČR o tom, že nám v letošním roce bude poskytnuta návratná finanční výpomoc na opravy a 
modernizaci stávajícího bytového fondu ve výši 1,5 mil. Kč. 

 Ministerstvo financí požaduje, aby město předložilo návrh vyhlášky MZ o poskytování půjček 
konkrétním vlastníkům bytového fondu na opravy a modernizaci a návrh smlouvy s peněžním 
ústavem. Oba tyto podklady musí být zpracovány přesně podle zásad MF ČR. Návratná finanční 
výpomoc je splatná jednorázově do konce desátého roku od jejího poskytnutí, tj. do konce roku 2006. 
Ve státním rozpočtu je zabezpečena rezerva, která má sloužit jako dlouhodobý zdroj pro poskytování 



zvýhodněných půjček vlastníkům bytového fondu. Princip pomoci je ten, že města a obce získávají 
bezúročnou půjčku, která bude sloužit jako zdroj k úhradě nákladů spojených se zlepšováním bytového 
fondu obcí a k poskytování zvýhodněných půjček majitelům obytných budov. Město vytvoří účelový 
fond, jehož prostředky budou vedeny na samostatném účtu u peněžního ústavu. 

Fond může být použit na: 

1. úhradu nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu v majet ku města 

2. na poskytování účelových půjček vlastníkům obytných budov (tj.  fyzickým i právnickým osobám). 
Podmínkou je, že vlastník domu  půjčku splatí obci nejpozději od 3 do 8 let a půjčka bude úro čena v 
rozmezí 3 - 7 %. 

 Příjmy fondu budou kromě 1,5 mil. Kč , splátky půjček,a úroky z nich a částka z rozpočtu města 
vypočítaná podle stanoveného vzorce. Naším úkolem je vydat obecně závaznou vyhlášku, která musí 
kromě jiného obsahovat hlavně: 

- účely, na které je možné půjčku získat 

- maximální výši půjčky 

- úrokovou sazbu 

- lhůtu splatnosti 

- zajištění vrácení půjčky 

- pravidla výběrového řízení se zájemci o půjčky 

 Protože návratnou finanční výpomoc můžeme použít až po nabytí účinnosti vyhlášky obce a po 
uzavření smlouvy s paněžním ústavem, předkládáme vám dnes k posouzení zatím návrh toho 
nejdůležitějšího, tj. účely, max. částky, úroky, lhůty splatnosti apod. ve formě tabulky. 

 Na příští Městské zastupitelstvo MěÚ Králíky připraví celý text vyhlášky, aby mohla být schválena a 
po té předložena MF ČR. 

 Členové MZ obdrželi písemný návrh tabulky, k němu byla zaměřena následující diskuze. 

Z d i s k u z e : 

ing. Tóth - bude mít nárok na příspěvek na opravu fasády z Fondu i ten, kdo dostane příspěvek z 
Fasádního konta ? 

ing. Zima - nárok mít nebude, protože letos bude tato forma ukončena, nepřipadá tato možnost v 
úvahu. 

PhMr. Novák - je možné, aby se o půjčku ucházel nájemník z obecního bytu, který by ho chtěl zlepšit 
? 

ing. Zima - nelze, protože může žádat jen majitel bytu, tj. v tomto případě město. 

ing. Šašek - vznesl dotaz, zda příspěvek na zřízení elektrického nebo plynového vytápění je z tzv. 
"kotlíkového" fondu SFŽP 

ing. Zima - z 6 miliard určených na tento fond nebylo možné pokrýt všechny žádosti, byly vykryty jen 
větší zdroje znečištění 

pí Procházková - jaký je názor poslanců na poskytování příspěvku na obnovu fasády podle stejných 
kritériích jako z fasádního konta v letošním roce. Domnívá se, že vzhledem k tomu, že se jedná o 
půjčku, mohla by se zvýšit částka určená za 1 m2 opravené fasády. 

Poslanci s návrhem souhlasili. 

ing. Zima - město tedy bude používat pro podporu bydlení dva zdroje - dotaci na výstavbu nových 
bytů a tuto novou formu. Stále častěji se objevují firmy, které staví byty velkokapacitním způsobem, 
zatím ale spíš ve velkých městech. 

PhMr. Novák - chválí dobrou metodu pomoci městům 



ing. Zima - Králíky byly vybrány jako třetí město v našem okrese, postupně půjčku obdrží i další 
města. 

 Protože při čtení zápisů z jednání MR byla celá řada diskuzních příspěvků k novým cenám pozemků, 
vrátili se k této diskuzi po návratu ing. Zimy z jednání o ČOV. 

Z d i s k u z e : 

PhMr. Novák - domnívá se, že rada mohla přihlédnout k žádostem 

podaným dříve na koupi pozemků v lokalitě Za Hřbitovem a při rozhodování o ceně zvýhodnit ty, kteří 
měli podané žádosti před rozhodnutím MZ o pozastavení prodeje pozemků. 

ing. Zima - při rozhodávání o ceně těchto parcel byly brány v úvahu dva pohledy - politický a 
občansko-psychologický. Konkrétně u pozemků v ulici Kosmonautů z titulu atraktivity nebylo 
připočteno nic, byly sečteny faktury za zainvestování celého území - 2,8 mil. Kč na plochu asi 17000 
m2, vyšla nám cena daleko vyšší než 200,- Kč. Cena tedy nebyla stanovenaá zdaleka jako ekonomická, 
ale nižší - 200,- Kč/m2. Zdůraznil, že nebudou-li finanční zdroje, nelze na druhé straně zlepšovat 
například infrastrukturu na vesnicích. 

p. Strnad - na MR jsme diskutovali i o světových trendech. Např. cena pozemku ve Švýcarsku je 3x 
vyšší než cena stavby na něm postavené. Naším zájmem však nebylo někoho poškodit. 

PhMr. Novák - souhlasí, aby v budoucnu cena byla taková, jak je stanovena, ale pro ty, kteří už měli 
žádost podanou dřív se přimlouvá za změkčení. 

ing. Zima - rozdíl mezi starou a novou cenou není tak veliký. Pozemek je tím nejhodnotnějším, co na 
světě je. Je třeba, aby si ho člověk vážil. Pokud se dohodneme na nižší ceně pro žadatele, o kterých 
hovořil PhMr. Novák, pak on bude požadovat, aby další žadatelé o tyto pozemky měli ceny vyšší než 
současné. 

ing. Danielová - o kolik pozemků je takto zažádáno ? 

ing. Fogl - konkrétně v lokalitě Za Hřbitovem se to týká šesti žádostí. Na dvou příkladech uvedl přesné 
termíny, kdy MěÚ jednotlivé kroky v celé proceduře prodeje pozemků činil, a dokázal, že MěÚ nemá 
vinu na tom, že se vyřízení těchto žádostí protahuje. Stručně shrnul, jak byla problematika nových cen 
projednávána v MR a MZ. 

15. 1. 1996 usnesením rady dostal zadání připravit návrh nových cen pozemků v jednotlivých 
kategoriích. V souvislosti s tím zjišťoval i ceny v okolních městech. K současným cenám připočítal jen 
inflaci. Návrh cen předložil na jednání MR 5. 2. 1996. O cenách pozemků se na MR jednalo ještě 
dvakrát, ale nebylo přijato žádné usnesení. Na dubnovém zasedání MZ přijalo jeho návrh na nové ceny 
pozemků, ale jen jako cenu základní - tj. jednu ze tří složek výsledné ceny. Ing. Fogl zdůraznil, že on 
navrhovanou cenu považoval za konečnou. Konečnou cenu u všech pozemků nyní určuje MR po 
posouzení atraktivity pozemku a jeho zainvestovanosti. 

ing. Danielová - v rychlosti provedla propočet a došla k závěru, 

že by to městskou pokladnu stálo přibližně asi 360.000,- Kč,což 

je částka dost vysoká a proto navrhuje neměnit přístup k prodeji výše uvedených pozemků. 

Mgr. Berková - konstatuje, že ve městě byty nejsou. Pokud se mladí lidé rozhodnout postavit si sami, 
ubydou starosti městu, sníží se počet žadatelů o byt. Faktem je, že žadatelé již počítali s určitou cenou, 
ale teď je o dost vyšší. 

ing. Zima - pokud se mladý člověk rozhodne stavět,bere si úvěr a úvazek na celý život. 

Mgr. Berková - obává se, že se lidé budou stěhovat tam, kde jsou lepší podmínky. 

ing. Šašek - určité rozladění pramení z toho, že na minulém MZ jsme schválili taxativně základní ceny 
pozemků, ale o výši dalších složek se nehlasovalo, a proto byli pak překvapeni výslednými cenami. 

ing. Zima - město by mohlo prodávat jen "hlínu", ale individuální zainvestovávání příjde mnohem 
dráž. 

pí Ettelová - pokud podpoříme mladé, podporujeme jen určitou skupinu obyvatel, ale město potřebuje 
peníze i na jiné věci, které slouží většině a nejen úzké skupině. 



PhMr. Novák - vyvolal tuto diskuzi, ale je rád, že se o tom diskutovalo, protože se objevily nové 
skutečnosti a může si zkorigovat názory tlumočené mu občany. 

p. Krabec - na celé věci mu vadí to, že rozhodnutí je diskontuální, tj.,že rozdíly jsou veliké na poměry 
našeho malého města - za starých cen zaplatili 70,- Kč/m2, nyní 200,- Kč/m2. Občany je to vnímáno 
negativně. 

ing. Danielová - do budoucna bude nutné pravděpodobně dělat změny cen každý rok, promítat do ní 
inflaci a další vlivy. 

p. Strnad - máme smůlu, že v tomto období zasedáme. Jsou to nepopulární změny, ale za poslední tři 
roky se ceny pozemků neměnily. 

p. Fogl - upozorňuje, že do budoucna budou velkým problémem ceny inženýrských sítí, jsou 4 - 5x 
vyšší než ceny, ze kterých se vycházelo při stanovování ceny pozemků v ulici Kosmonautů. Zcela 
určitě bude výhodnější zainvestovávat větší plochy určené k zástavbě. 

V květnovém Králicku byla tabulka cen uvedena bohužel tak, že to vyznělo,jako by on navrhoval k 
základní ceně připočítávat i další složky. 

3.3 Výstavba areálu zdraví 

Ing. Zima shrnul dosavadní průběh této akce, která se začala stavět "na divoko", není projekt ani 
stavební povolení, ale už se na ní utratilo dost peněz - spodní část je hotová, drenážovaná. 

MZ by mělo dnes prodiskutovat to, jak si myslíme, že by se měla akce vyvíjet dál, formulovat naši vizi 
tohoto areálu. Pokud si dobře pamatuje, plánován byl původně atletický ovál pro školské a veřejné 
aktivity, střední plocha jako škvárové tréninkové hřiště pro fotbalisty. V Králíkách existují už dnes dva 
atletické ovály, v DVÚ a v SOU Dolní Lipka, nehospodaří na nich město. Možná, že není dnes ani 
přístupný všem, nezná detailně situaci. Klade si otázku, zda si město Králíky může dovolit další ovál 
nebo by bylo vhodnější dát příspěvek např. DVÚ, aby se vybudoval kvalitní ovál pro všechny. 

Z d i s k u z e : 

ing. Šašek - shodujeme se, že fotbalové tréninkové hřiště bude škvárové, protože fotbalisté by těžko 
utáhli dvě travnatá hřiště. Navíc se počítá, že to bude volně přístupné hřiště např. dětem pro jízdu na 
kole apod. 

ing. Zima - klade úmyslně otázku, kterou označuje jako provokativní. Je třeba budovat ovál, nebylo by 
vhodnější místo něj několik hřišť, kurtů ? 

PhMr. Novák - ani nevěděl, že v DVÚ je atletický ovál 

ing. Tóth - je tam ovál 100 m 

Mgr. Berková - ovál nemá potřebné parametry pro správné měření běžeckých disciplín 

p. Krabec - jako tělocvikář posuzuje ovál jako nevhodný, nedá se na něm běhat ani rovných 60, 100 
m. Města podobné velikosti jako 

jsou Králíky mají kvalitní ovály a pro dobrou úroveň tělesné výchovy je nutný i u nás. V zápisu z 
nedávné hloubkové inspekce, která probíhala na Gymnáziu, je uvedeno, že podmínky pro vyuku 
tělesné výchovy na Gymnáziu jsou sparťanské a tristní. 

ing. Zima - klade si otázku, zda v Králíkách na věky věků bude existovat Jiskra Králíky, možná, že 
vznikne oddíl nějakého jiného sportu. Vznesl dotaz na pana Krabce, zda by v areálu DVÚ byl dos-
tatečný prostor na vybudování dalších hřišť. Jeho osobně by popuzovalo, kdyby nás ředitel zařízení 
nepustil na pozemek. 

p. Krabec - hřiště v DVÚ je vytíženo maximálně, dá se dokonce říct, že je přetíženo. 

PhMr. Novák - položil otázku, co by v areálu mělo vlastně všechno být. 

ing. Šašek - atletický ovál, plocha na fotbal a zbyl by i dostatečný prostor na sektor vrhačský, 
dálkařský, výškařský, hřiště na volejbal, nohejbal. Nevidí důvod, proč by na konci nemohla být i opičí 
dráha pro hasiče. Upozorňuje na potřebu vybudovat, také šatny a sociální zázemí. Podle jeho názoru 
není třeba dráhu budovat na zvlášť špičkové úrovni, protože v Králíkách není předpoklad vzniku 
atletického oddílu na vysoké úrovni. 



ing. Šašek - upozornil na problémy tenisového oddílu, který před 

čtyřmi roky prožíval konjunkturu, ale teď již není takový zájem. Stálo by za zvážení, zda, by tenisové 
kurty nebylo lepší vybudovat u sokolovny, protože u stávajících není ani sociální zázemí, kdežto v 
sokolovně je vše potřebné k dispozici. 

p. Krabec - dva kurty jsou podle něho nedostačující, není kam expandovat, u tělocvičny by to bylo 
rozhodně lepší. Upozornil, že zájem o atletiku mezi dětmi a mládeží stoupá, několik studentů jezdí 
trénovat do atletického oddílu až do Ústí nad Orlicí. 

p. Strnad - domnívá se, že vše, co bylo doposud k diskuzi uvedeno, je dostatek podnětů k zadání pro 
projektanta. Doporučuje, aby se z areálu zdraví udělala řádná investiční akce. 

ing. Zima - navrhuje zadat projektantovi úkol, aby zpracoval návrh na řešení areálu včetně malé 
tribuny. 

p. Krabec - položil otázku, zda by nebylo vhodnější zadat nejprve sportovní komisi úkol vypracovat 
základní studii. 

ing. Šašek - tento týden hodlá sportovní komise do areálu zajít 

ing. Zima - přijímá návrh pana Krabce a doporučuje, aby sportovní komise udělala také rozvahu, 
jakou mají jednotlivá sportovní odvětví perspektivu. 

Diskuze k tomuto bodu byla ukončena a bylo přijato následující usnesení. 

 

U s n e s e n í č. 33/96 

Městské zastupitelstvo ukládá sportovní komisi posoudit sportoviště v Králíkách a navrhnout 
jejich rozmístění a množství vzhledem k předpokládanému vývoji v Králíkách. 

Hlasování: 

13:0:0 

 

p. Hanák - vznesl dotaz, zda by se s touto akcí nemohlo svést i hřišťátko u Zvláštní školy tak, aby 
sloužilo svému účelu. Doposud dělá spíš ostudu. 

ing. Zima - při realizaci areálu zdraví by se tato malá akce připojila. 

 

3.4 Hospodaření města za I. čtvrtletí roku 1996 a rozpočtové  změny 

 Ing. Zima uvedl, že MZ bude pravidelně čtvrtletně předkládana zpráva o tom, jaké jsou trendy, 
tendence a vývoj rozpočtu města ve formě přehledné tabulky. Dnes je to formou komentáře, příště už 
bude ve formě tabulky. současný stav účtu města - 2 mil. Kč, z toho ovšem budou uhrazeny faktury ve 
výši 600.000,- Kč a k proplacení je faktura na 1 mil. Kč od Východočeské stavební Solnice. 

Členy MZ seznámil s tím, jak jsou plněny příjmy a výdaje. 

1. P Ř Í J M Y 

Za I. čtvrtletí jsou příjmy plněny na 19,9 % (měly by být plněny 

na 25 %). Příjmy zaostávají hlavně proto, že daň z příjmu právnických osob je plněna jen na 11 %, daň 
z nemovitosti není zatím plněna vůbec, protože bude hrazena až koncem května, ostatní daně jsou v 
normálu. 

Globální dotace od Okresního úřadu dostáváme průběžně, odpovídají čtvrtletním plnění. Letos si je 
nemusíme vybírat dopředu jako v loňském roce. 

Místní hospodářství - plnění je vyšší - na 31 % - a to díky dotacím na teplo, které jsou hrazeny pouze 
v topném období. 

Zdravotnictví - vykazuje neplánovaný příjem, na účet města platí nedoplatky za loňský rok zdravotní 
pojišťovny (plnění přechází na město, protože SZP bylo zrušeno). 



Vnitřní správa - plnění pouze na 3 %. Neplní se příjmy z některých předpokládaných pronájmů 
nebytových prostor, protože nebyly zatím uzavřeny smlouvy - zdravotní středisko, dvůr, areál bývalé 
plynárny. 

Školství - příjem ve výši jen 17,4 %, protože jedná se o tři školská zařízení hradí pronájmy až v 
polovině roku. 

Zemědělství - plnění na 63 %, jsou to úhrady nájmů za pozemky. Je to ovšem kapitola s nízkým 
absolutním příjmem. 

2. V Ý D A J E 

Doplnění výdajů je na 17,74 %. Protože se neplní na 25 %, nastává převaha příjmů nad výdaji - proto 
vzniká mírný přebytek. 

Vodní hospodářství - plnění na 1,33 %. Nízké plnění je způsobeno tím, že v zimě nelze provádět 
stavební práce. 

Doprava - 1,66 % 

Stavebnictví - 7,1 % 

Školství - 23 % 

Vnitřní správa - celkové plnění na 21 %, ale vysoké výdaje jsou na materiál - 65 %, obecní elektřinu - 
84 %, plyn a služby - 40 %, nízké čerpání je mezd aparátu - 13 % 

-prostředky z kapitol Práce a sociální věci a místní hospodářství jsou čerpány rovnoměrně. 

V kapitole 41 zatím nejsou čerpány 2 mil. na trafostanici. 

 Starosta konstatoval, že bude třeba vynaložit hodně úsilí, abycho docílili vyšších příjmů. Musíme 
velmi často a pečlivě sledovat vývoj rozpočtu. 

Byla provedena podrobná revize investičních akcí a v souvislosti s tím, MR navrhuje MZ změnu v 
rozpočtu města v jedné položce. 

Východočská stavební Solnice budující ČOV by byla schopna stavbu dokončit už v roce 1997, tím by 
se také akce zlevnila. Chceme státní fond ŽP požádat o změnu platebního kalendáře, kdyby se 
prostředky z roku 1997 přesunuly na rok 1996 a z roku 1998 na rok 1997. I město bude v případě, že k 
této změně dojde potřebovat více svých vlastních zdrojů, protože hradí 20 % z celkových nákladů. 

Předpokládali jsme a na minulém MZ schválili, že úvěr od České spořitelny si vezmeme v roce 1996 - 
7 mil., v roce 1997 - 7 mil. Kč. Zvážili jsme výše uvedenou situaci a navrhujeme rozpočtovou změnu: 

rok 1996 - čerpání úvěru ve výši 10 mil. Kč 

rok 1997 - 4 mil. Kč 

Urychlila by se akce ČOV a zároveň by bylo možné kompletně dokončit úpravy Velkého náměstí, 
které bude v roce 1996 rozkopáno. Závazky z úvěru by zůstaly stejné, jen prostředky by byly dřív 
čerpány. Pokud MZ tento návrh příjme, zvýší se celková výše rozpočtu na rok 1996 o 3 mil. Kč - tj. 

Z d i s k u z e 

PhMr. Novák - výrazná negativa ze strany poslanců asi nebudou, když se povinnosti ze splácení 
nezmění, jde pouze o jiné rozložení, čerpání úvěru. 

ing. Zima - na některém z dalších zasedání MZ bychom měli zařadit samostatný bod ve kterém 
bychom se věnovali úvěrové politice města, rozebrali podrobně jak se úvěry vyvíjejí, jaké závazky z 
nich poplynou do budoucna, co bude město postupně splácet. 

Pokud jako MZ vyjádříme svou vizi do budoucna je přesvědčen, že ti, co příjdou po nás to pochopí, 
budou tomu rozumět a budou v tom moci také pokračovat. 

V souvislosti s rekonstrukcí telefonní sítě je třeba , aby postup na Velkém náměstí byl stejný jako v 
Dlouhé ulici, kdy i vlastníci dalších sítí využili rozkopání vozovky. 



Starosta informoval o tom, že se připravuje návrh řešení Velkého náměstí, studijí se staré fotografie a 
při hledání se podařilo v Muzeu najít starou králickou lampu, podle které by se mohly vyrobit lampy 
nové. Jako vzor výložníků může posloužit výložník z domu bývalého zdravotního střediska. 

Počítáme i s novým osvětlením, které bude například v porovnání s osvětlením náměstí v Žamberku 
intimější. Chystá se i verze slavnostního osvětlení, počítá se i s řešením ozvučení náměstí. Na ploše 
před lékárnou bude jednak vyřešeno parkování před radnicí, ale prostor bude také ozeleněn nízkým 
patrem zeleně, doplněn lavičkami, stojany na kola apod. 

Starosta zdůraznil, že nahlas a natvrdo říká, že rekonstrukce Velkého náměstí je vyvolaná investice, v 
souvislosti s rekonstrukcí telefonní sítě. 

Na vesnicích se budou rekonstruovat autobusové zastávky, nástupiště, všechny zastávky budou 
vybaveny vhodnými vývěsními skříňkami. Proto aby se zastávky letos určitě udělaly dochází k 
přesunům finančních prostředků v jednotlivých kapitolách. 

U s n e s e n í č. 33/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu města na rok 1996 tak, že souhlasí s rozdělením 
úvěru 14 mil. Kč v letech 1996 a 1997 takto: 1996 - 10 mil. Kč, 1997 - 4 mil. Kč. Celková výše 
schváleného rozpočtu je 

(tj. o 3 mil. vyšší) 

Hlasování: 

13:0:0 

 

U s n e s e n í č. 34/96 

Městské zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření města za I. čtvrtletí roku 1996. 

Hlasování: 
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04. Vstupy poslanců 

p. Krabec - nebylo by možné předkládat zápisy z Městské rady i členům MZ ? 

ing. Zima - již v minulém volebním období se o této možnosti diskutovalo, ale bylo dohodnuto, že se 
to nejeví jako nutné. 

ing. Toman - upozornil, že pořizování zápisů z jednání MR je nepovinné, jsou ale samozřejmě k 
nahlédnutí na MěÚ, jsou to operativní materiály. 

ing. Zima - Městská zastupitelstva v jiných městech zasedají méně často i programy nejsou tak 
rozsáhlé. Na každém zasedání MZ dostávají poslanci informace ze zasedání MR v bodu čtení ze zápisu 
Městské rady v okomentované podobě. 

ing. Danielová - ne vždy si přitomto čtení stihnou poznamenat všechno tak, aby mohli přesně 
informovat i občany, kteří se na ně obracejí. 

ing. Zima - zápisy jsou kdykoliv k dispozici. 

ing. Danielová - doporučuje, aby zápisy z jednání MR byly vždy k nahlédnutí poslancům přímo na 
MZ. 

pí Procházková - uvedla, že v našem regionálním zpravodaji je zveřejňován podrobný zápis z jednání 
MZ, ale jako jediné město nezveřejňujeme usnesení MR tak jako v jiných zpravodajích. 

ing. Zima - uzavřel tuto diskuzi tak, že vždy na začátku zasedání MZ budou k dispozici zápisy z MR 
pro členy Městského zastupitelstva. 

p. Krabec - vzhled Králík se pomalu lepší, přibývá pěkných fasád, ale pohled ze zadu do dvorů je 
zatím dost hrůzný. 



PhMr. Novák - například v ulici V Bytovkách už se začíná situace alespoň trošku lepšit, u některých 
domů jsou už pěkně upravené dvory a doufejme, že příklady budou inspirací pro sousedy. 

ing. Zima - klade si otázku, co s tím uděláme. Konstatování situace je pravdivé, ale chce to zřejmě čas. 
Dvory by se měly dát do pořádku. Dá se očekávat Zlepšení nastane i díky Fasádnímu kontu, protože se 
dá očekávat, že při úpravě fasády se majitel upraví i okolí domu. 

Mgr. Berková - kritizuje nepořádek u MŠ na Moravské ulici, kde jsou již rok vytrhané průlezky a je 
třeba odsud odvést, protože hrozí nebezpečí úrazu dětí. 

U budovy bývalého MNV v Prostřední Lipce nový majitel při úpravách pravděpodobně přerušil 
kanalizaci, navážkou byla zakryta kanalizační vpust, což působí problémy. 

ing. Zima - MěÚ zajistí v obou případech nápravu 

PhMr. NOvák - jaký úmysl má MěÚ se Sluníčkem ? 

ing. Zima - město chce objekt pronajmout a tento záměr byl vyvěšen. 

pí Procházková - doplnila informaci starosty, zatím se žádný zájemce nepřihlásil a vzhledem k tomu, 
že ZŠ Moravská bude potřebovat náhradní třídy než bude dokončen další školní pavilon, budou dvě 
třídy umístěné od září ve Sluníčku. 

p. Barták - upozorňuje, že se blíží letní turistická sezona a v Dlouhé ulici by bylo třeba doplnit 
odpadkové koše. 

ing. Zima - TS by měly zajistit 

pí Procházková - obrátila se na předsedu dopravní komise s dotazem, kdy se konečně uskuteční 
zasedání této komise. Slíbený termín do konce dubna nebyl dodržen. 

ing. Barták - slíbil, že v tomto týdnu bude ve spolupráci s tajemníkem komise termín stanoven. 

pí Procházková - informovala o schůzce občanů Červeného Potoka s MR, které se zúčastnilo 34 
občanů. Protože o podobné setkání projevili zájem i občané Dolní Lipky navrhuje, abychom besedu v 
Dolní Lipce uskutečnili a spojili ji se slíbenou návštěvou v učilišti. Městská rada stanoví na nejbližším 
zasedání termín besedy. 

p. Strnad - žádán naléhavě o pomoc při řešení situace na hřbitově. Ostudný je nepořádek, který 
nájemci kolem budovy hřbitova dělají. Chovají tam domácí zvířata. V roce 1996 budou dvě velká 
výročí v Králíkách a mnozí z jejich oslav navštíví i hroby svých bližních. Nejen proto je nutné tuto 
situaci radikálně řešit. Vysvětlil také, že vchod pro pěší bude z ulice Hřbitovní skrz hlavní budovu. 

PhMr. Novák - problém lidí s přestěhováním družky pana Maňáska. Bytová komise bude řešit na 
nejbližším zasedání komise. 

p. Barták - navrhuje nepřípustný a nevhodný chov zvířat řešit za pomocí hygieny. 

ing. Danielová - byla už vybrána firma na zařízení radnice ? 

ing. Zima - některé zařízení je už nainstalováno, jedná se o dodávku nábytku na radnici. Existují dvě 
úrovně nábytku - do míst, kde bude zasedací síň MZ, vedení města, jsem se nedá dát vybavení z 
dřevotřísky. Další úroveň je kancelářský nábytek do kanceláří vhodné stoly, sedací nábytek. S panem 
tajemníkem vedou často polemiku, kdy ing. Toman zastává názor, že se na radnici můžeme přistěhovat 
se starým nábytkem. On má názor opačný, ale není to projev nadutosti a pýchy. Obě strany mají svou 
pravdu. Bylo by dobré, aby otevření radnice bylo pojato jako slavnost spojit tuto významnou událost s 
vhodnou výstavou např. o historii Králík apod.. Chápe tuto záležitost jako vážnou věc, která bude 
spojena se dnem otevřených dveří, aby občané měli možnost si novou radnici prohlédnout. 

ing. Danielová - přihlásilo se více firem, jeví se některá jako výhodná ? 

ing. Zima - objasnil, že první výběrové řízení bylo zrušeno, protože firmy nesplnily požadované 
podmínky, druhé kolo ve kterém byla zvolena forma výzvy několika firmám, což je možné u zakázky 
do 1 mil. Kč, muselo být také zrušeno, protože cenové nabídky firem byly vyšší. 

p. Langr - seznámil se zasedáním školské komise na které se sešli také ředitelé škol a vedoucí jídelny 
Mista a domluvili organizaci pedagogického dozoru v této jídelně. Od 9. května je vývěšen jmenovitý 
seznam dozoru pedagogů. 



pí Procházková - je třeba, aby komise dělala kontrolu jak je domluvený postup dodržován. 

                                                                 

zapsala Ivana Procházková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 


