
M ě s t o K r á l í k y 

                                                                 

 Zápis z jednání č. 04 

 Městského zastupitelstva 
 konaného dne 15. 04. 1996 

                                                                 

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

Omluven: ing. Barták 

Hosté: pí Válečková, Mgr. Dvořák, p. Rohel, 

za MěÚ: ing. Toman, ing. Orlita, p. Čuma, 

 

                                                                  

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

02. Čtení ze zápisu Městské rady 

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 3.1 Koupě pozemků 

 3.2 Smlouva o podpoře ze SFŽP ČR 

 3.3 Ceny pozemků 

 3.4 Názvy ulic 

 3.5 Svoz a odvoz TKO 

 3.6 Činnost komisí 

04. Vstupy poslanců 

                                                                 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

 Ověření zápisu provedou pánové PhMr. Novák a ing. Tóth. 

02. Čtení ze zápisu z jednání Městské rady 

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

 Starosta v úvodu zasedání přítomné informoval o tom, že dnes  již musíme rozhodnout v bodu Svoz a 
odvoz TKO, pro rozhodnutí  máme už dostatek podkladů. K tomuto jednání jsou přizváni  starostové 
obcí, kterým TS Králíky zajišťují svoz odpadů. 

 Navrhl doplnění programu o bod 3.2 .Další připomínky k prog ramu nebyly. 

 Hlasování: 

 14:0:0 

 

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 3.1 Koupě pozemků 



 Ing. Zima uvedl, že k výstavbě ČOV je třeba koupit od Pozem kového fondu ČR v katastrálním území 
Králíky tyto pozemky: 

 p.p.č. 451/3, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1500/6. Cena uvedených  pozemků je 272.946,- Kč a jejich 
nákup je zahrnut v rozpočtu  ČOV. 

 

U s n e s e n í MZ č. 24/96 

 Městské zastupitelstvo schvaluje koupi pozemků p.p.č.  1451/3, 1500/3, 1500/4, 1500/5, 1500/6 v 
k.ú. Králíky od stá tu - Pozemkového fondu ČR. 

 Hlasování: 

 14:0:0 

 

 3.2 Smlouva o podpoře ze SFŽP ČR 

 Ing. Zima uvedl, že město obdrželo právě dnes k podpisu  Smlouvu o podpoře ze Státního fondu 
životního prostředí na  akci "Výstavba a rekonstrukce kanalizace etapa I a II a výs tavba ČOV". 
Podpisem smlouvy město získá nenávratnou státní  dotaci ve výši 24.158.000,- Kč a bezúročnou 
půjčku ve stejné  výši. Její první splátka je splatná až v roce 1999. 

U s n e s e n í č. 25/96 

 Městské zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o podpoře ze Státní ho fondu životního prostředí ČR 
číslo 07539411 na akci "Výs tavba a rekonstrukce kanalizace etapa I a II a výstavba ČOV". 

 Hlasování: 

 14:0:0 

 3.3 Ceny pozemků 

 Ing. Zima konstatoval, že existuje několik důvodů pro to, aby  byly aktualizovány ceny pozemků: 

 - ceny pozemků nebyly již značně dlouhou dobu valorizovány  ani o oficiální míru inflace 

 - jeví se potřeba zodpovědně posoudit a v ceně pozemků zo hlednit jeho atraktivnost, bonitu, cena 
musí odrážet sku tečnost, k jakému účelu má pozemek sloužit, musí mít také  určitou proporci k 
celkové ceně objektu na něm stojícím. 

 Ing. Fogl zpracoval tabulku, která strukturuje typy pozemků  a zachycuje současný stav v okolních 
městech. Při sestavování  návrhu nových základních cen pozemků byly vzaty v úvahu dosa vadní ceny, 
které platí poslední tři roky, a oficiální míra  inflace. Tyto ceny nejsou omezením pro občany, týká se 
pouze  pozemků ve vlastnictví města. (tzn. při prodeji pozemku mezi  občany není nutno se držet ceny 
obvyklé v místě, ceny mohou  být smluvní). 

 Starosta přednesl návrh ing. Fogla na základní cenu pozemků  (viz tabulka) 

 Vysvětlivky: 

 1 - Historická zóna města 

 2 - Ostatní k.ú. Králíky 

 3 - Integrované obce 

 * - Bonifikace 50,- Kč/m2 do 600 m2 po vydání staveb. povolení 

                                                                   

 Typ pozemku   1 2 3   

                                                                   

     

Stavební pozemek pro     



rodinný domek   * 150,- *100,- *70,-   

                                                                   

Stavební pozemek pro     

ostatní budovy a zastavěné     

plochy   150,- 100,- 70,-   

                                       

Zahrady (nádvoří)   100,- 70,- 30,-   

                                       

Zbytkové plochy (různé zbytky    

pozemků, zákoutí)   - - -   

                                       

Pozemek k podnikání s byty,     

k výrobě   200,- 150,- 100,-   

                                       

Pozemek k zeměděl. podnikání   - individ.cena individ. cena   

                                       

Pozemek k rekreaci pro stavbu    

chalupy, chaty   170,- 100,- 50,-  

                                       

Pozemek k rekreaci - pro     

zřízení zahrádky, hřiště   120,- 80,- 40,-  

     

                                                                   

 

 Tato základní cena je cenou za holý pozemek, obrazně řečeno  za 1 m2 "holé hlíny". K základní ceně 
bude koeficientem dále  přiřazena cena za atraktivitu pozemku, která bude zohledňovat  například 
zájem o pozemek, polohu pozemku. 

 Budeme-li prodávat pozemek zainvestovaný ( například s přive denými sítěmi nebo jinak upravený), 
musí se tato skutečnost  rovněž odrazit v ceně pozemku. Celková cena pozemku se tedy  bude skládat 
ze všech uvedených částí. 

 Předpokladem prosperujícího města je i dobré hospodaření  s majetkem, který je uložen v pozemcích. 

Z d i s k u z e : 

ing. Tóth - co všechno je myšleno pod pojmem stavební parcela, jsou v něm zahrnuty např. vjezd do 
garáže, apod. ? 

ing. Zima - popsal dosavadní způsob, kdy pro stavbu rodinného domu bylo 600 m2 bonifikováno, i 
když nebyl zastavěn celý pozemek. 

PhMr. Novák - přimlouvá se, aby bonifikace byla ponechána na 600 m2. Uvědomuje si, že bude 
obtížné stanovovat koeficient atraktivnosti. 

ing. Zima - protože pozemků máme málo, budeme moci každý případ posuzovat individuálně, nijak 
nás to nezatíží. 

PhMr. Novák - jaké ceny byly v minulém období ? 



ing. Zima - například stavební parcela pro rodinný domek stála 70,- Kč/m2 (před vyplacením 
bonifikace). 

PhMr. Novák - porovnání nových cen není nijak šokující. 

ing. Danielová - co je považováno za zbytkovou plochu ? Je dána její velikost ? Domnívá se, že by 
měla být omezena její velikost, aby se nestala předmětem spekulací. 

ing. Tóth - je třeba, aby zájemce o zbytkovou plochu zaplatil minimálně poplatky spojené s převodem. 

PhMr. Novák - vznesl dotaz, zda až MZ schválí ceny, budou se moci pozemky opět prodávat, protože 
podle informací občanů jsou nyní prodeje pozastaveny. 

ing. Zima - je to jeden z důvodů, dalším důvodem jsou chybějící výpisy z katastru nemovitostí, jejich 
zajištění trvá mnohdy velmi dlouho. 

ing. Tóth - přiklání se k tomu, aby se nepřiznávala žádná bonifikace. 

ing. Zima - proporce mezi cenou pozemku a nemovitosti na něm stojícím jsou ve světě mnohem vyšší 
než je tomu u nás - 20 - 40 % celkové ceny stavby a pozemků tvoří cena pozemku. Podle jeho názoru 
bylo by nezodpovědné dotovat prostřednictvím bonifikace ostatní pozemky, s výjimkou pozemků k 
bydlení. 

PhMr. Novák, ing. Tóth - přimlouvají se k odbourání bonifikace v historické zóně města. K tomuto 
názoru se přiklání většina členů MZ. 

p. Langr - má město v majetku vůbec takové pozemky, na které by se v historickém centru bonifikace 
vztahovala ? 

ing. Zima - v historické zóně města by se ani neměly stavět stavby výhradně k bydlení, naším cílem by 
mělo být vyplnit každý volný kout k podnikání. Je třeba si cenit pozemků, město má malou daňovou 
výtěžnost a nemůžeme si dovolit prodávat cenné pozemky levně. Uvedl příklad, kdy v lokalitě Za 
Hřbitovem město zainvestovalo 2,5 mil. Kč do infrastruktury, to je asi 149 ,- Kč stálo zainvestování 1 
m2, což jsme dávali vlastně zadarmo. 

ing. Toman - přednesl návrh na rozšíření historické zóny pro tento účel takto: 

ohraničeno těmito ulicemi - Moravská, (od benzinové pumpy), Pivovarská, Na Pískách (k mostu), 
Zahradní, Josefské náměstí, Příkrá, Karla Čapka, Růžová (k autobusovému nádraží) a Červenovodská. 
(pozemky přiléhající k této zóně zvenčí jsou součástí historické zóny). 

 Starosta nechal členy MZ vyjádřit se k předloženému návrhu  ing. Tomana v dílčím hlasování. 

 Rozšířit centrum města pro stanovení ceny pozemků podle návr hu ing. Tomana: 

 Hlasování: 

 12:2:0 

 Ing. Zima vyslovil přání, aby městský pozemek Na Výsluní (pod  benzínovou pumpou) mělo město do 
budoucna tvrdě ve své režii.  Měli bychom nechat zpracovat urbanistický plán, který by tuto  část 
Králík pojal jako druhé moderní centrum města - obchody  v přízemí obytných budov, které by 
poskytly bydlení většímu  počtu nových obyvatel města, korzo, náměstí. Jeho snem je  zvýšit počet 
obyvatel Králík asi o 3000, aby se město stalo  soběstačným a mělo dostatečnou daňovou výtěžnost. 

 Starosta nechal hlasovat ke dvěma otázkám, které se týkaly  stanovení základních cen pozemků: 

 1. Zbytkové plochy oceňovat individuálně. 

 Hlasování: 

 13:1:0 

 2. Zrušit bonifikaci v historické zóně města tak, jak byla  pro tento účel schválena 

 Hlasování: 

 11:0:3 



 Ing. Toman upozornil, že pokud by se měly uvedené zásady  zpracovat do vyhlášky MZ, dojde k 
dalšímu zdržení prodeje po zemků. 

 Starosta dal proto hlasovat o tom, zda zásady tvorby cen po zemků budou vydány formou vyhlášky 
MZ nebo MZ jen vyhlásí ce ny. 

 1. Vydat formou vyhlášky. 

 Hlasování: 

 0:0:14 

 2. Vyhlásit ceny pozemků. 

 Hlasování: 

 14:0:0 

 

U s n e s e n í MZ č. 26/96 

a) Městské zastupitelstvo schvaluje cenu za 1 m2 pozemku jako  cenu složenou 

 - ze základní ceny schválené MZ pro příslušné období 

 - z části vyjadřující atraktivitu (tj. zájem města, zájem  žadatele, poloha) 

 - z objektivně vynaložených nákladů na zainvestování pozemků 

 

b) Městské zastupitelstvo schvaluje rozšíření historického cen tra města, které je vymezeno 
takto: 

 ulice Moravská, (od benzinové pumpy), Pivovarská, Na Pískách  (k mostu), Zahradní, Josefské 
náměstí, Příkrá, Karla Čapka,  Růžová (k autobusovému nádraží) a Červenovodská. (pozemky  
přiléhající k této zóně zvenčí jsou součástí historické zó ny). 

c) MZ schvaluje základní ceny pozemků podle předloženého návrhu  s tím, že ruší bonifikaci pro 
individuální bytovou výstavbu  v nově definovaném historickém centru města a že cena zbyt 
kových ploch bude určována individuálně. 

 Hlasování: 

 14:0:0 

3.4 Názvy ulic 

 Starosta požádal ing. Tomana, aby uvedl tento bod programu.  Ing. Toman konstatoval, že v Králíkách 
je celá řada nepojme novaných ulic. Členové MZ obdrželi s pozvánkou plán města se  seznamem ulic, 
pro něž by se měla najít vhodná jména. 

Z d i s k u z e : 

ing. Šašek - upozornil na řadu problémů, které přináší změna názvu ulice jejím obyvatelům - změny ve 
všech evidencích, občanském průkazu, v bankách apod. 

p. Langr - pro podnikatele je toto i značně finančně náročná záležitost. Poplatky za změny mohou 
činit až 10.000,- Kč. 

p. Strnad - navrhuje omezit pojmenování nových ulic, je třeba zvážit, zda je to ve všech navrhovaných 
případech nutné. 

pí Chaloupková - přiklání se k návrhu pana Strnada. 

PhMr. Novák - rovněž souhlasí s tímto názorem, on sám by přejmenoval ulici Kosmonautů. 

ing. Zima - shrnul dosavadní diskuzi: 

nová jména ulic hledejme jen tam, kde je to nutné, ulice nepřejmenovávejme. 



pí Chaloupková - navrhuje, aby jmenovaná skupina posoudila předložený návrh a návrh nových 
názvů předložila MZ. 

PhMr. Novák, Mgr. Berková - navrhli, aby členy komise byli ing. Toman, ing. Šašek, pí 
Chaloupková a p. Strnad. Návrh komise zveřejní v Králicku a předloží ho k diskuzi obyvatelům města. 

U s n e s e n í MZ č. 27/96 

 Městské zastupitelstvo stanovuje komisi ve složení: ing. To man, ing. Šašek, pí Chaloupková, p. 
Strnad, která posoudí ná vrhy na názvy ulic a předloží je MZ. 

 Hlasování: 

 14:0:0 

 3.5 Svoz a odvoz tuhého komunálního odpadu 

 Starosta uvedl, že tento problém byl již mnohokrát prodisku tován. Jako hosté se MZ zúčastnili 
starostka Dolní Moravy pí  Válečková a pánové Mgr. Dvořák - starosta a p. Rohel - zás tupce starosty 
z Červené Vody. Přítomní byli i pracovníci od boru VTSM p. Čuma a ing. Orlita. 

 Ze tří alternativ zvažovaných na minulém MZ zbyly nyní dvě  - Ekola s.r.o. České Libchavy, 
Recycling park Rapotín. Město  oběma firmám zaslalo podmínky, které v případě, že se k její mu 
smluvnímu plnění zaváží, můžou být obcemi Králicka akcep továny. Obě firmy zaslaly odpovědi, v 
nichž garantují splnění  podmínek - Recycling reagoval podrobněji. 

 Starosta shrnul kalkulaci ceny od obou firem v položkách dop rava, překládka a vlastní skládkování. 
Upozornil, že skládku  v Boříkovicích jsme ze zákona povinni rekultivovat, což před stavuje celkem 
částku asi 1.800.000,- Kč. Předpokládáme, že  60 % této částky se podaří získat jako státní dotaci, 
zbytek  budeme muset zaplatit sami za spoluúčasti obcí, které na  skládku odpad také ukládaly. Tuto 
potřebnou částku by bylo  možno postupně získat právě úsporou, která vznikne z rozdílu  ceny 
skládkování v Ekole a Recyclingu. 

 Náklady na třídění odpadu, sběrné dvory apod. se budou muset  propočítat k ceně popelnice. 

 Vše ekonomicky zváženo hovoří pro Rapotín, ale na straně dru hé je třeba zvážit další důležité 
aspekty. Ekola s.r.o je  společnost měst a obcí okresu Ústí nad Orlicí, pokud Králicko  nebude její 
součástí, může to mít negativní následky. Pokud  bychom vozili odpad na skládku Ekoly, je to 
výhodnější vari anta z hlediska dlouhodobého. Obecní zastupitelstvo v Mladko vě se rozhodlo pro 
Recycling Rapotín, obec Lichkov sdělila,  že se přikloní k variantě, kterou zvolí Město Králíky. Podle  
sdělení starostky Dolní Moravy Obecní zastupitelstvo se roz hodlo pro Ekolu, ale s dovětkem, že 
pokud se Králíky rozhod nou pro Recycling, budou i oni skládkovat odpad v Rapotíně. 

Z d i s k u z e: 

ing. Toman - u Ekoly můžeme ovlivňovat vývoj. 

ing. Orlita - při našem malém podílu je možnost ovlivňování malá. 

p. Ryba - odpovědˇ Recyclingu, v níž formulují garance, zní přesvědčivěji. 

PhMr. Novák - blíží se k názoru p. Ryby, Recycling je profesionální firma se zkušenostmi. Obrátil se 
s dotazem na starostu z Červené Vody. Pro koho se rozhodnou oni nebo zda se již rozhodli ? 

Mgr. Dvořák - teprve se rozhodnou, asi před týdnem získali informace, které by umožňovaly i jiné 
řešení - jejich vlastní svoz odpadů. 

ing. Zima - tato úplně nová informace je pro nás překvapující. Rozhodnout se musí samozřejmě sami, 
ale on osobně je přesvědčen, že společné řešení je nejekonomičtější. 

ing. Danielová - vznesla dotaz na zástupce Červené Vody, kdo jim bude svoz zajišťovat ? 

p. Rohel - na výstavě zjistili, že existuje nástavba na auto za 300.000,- Kč, se kterou by si mohli vozit 
odpad do Jablonného n. O. sami, potřebují od nás přesný propočet fixních nákladů na do- pravu. 

ing. Zima - omluvil se, že tento propočet nemá s sebou, ale hned zítra jim bude k dispozici. Všechny 
ostatní podklady Červená Voda i ostatní obce obdržely. 



Ing. Zima navrhuje, abychom se dnes rozhodli, i když je alternativně možné, že Červená Voda, která je 
významným trhem, bude svoz zajišťovat sama. Změní se tím ovšem kalkulace ceny. Upozornil, že by 
nebylo fair, aby naše město samo financovalo rekultivaci skládky v Boříkovicích, spolupodílet se musí 
i Červená Voda. Rozhodnutí je natolik vážné, že bychom se měli možná sejít ještě jednou na 
mimořádném zasedání. 

p. Čuma - nelíbí se mu, že Králíky se budou rozhodovat až poté, kdy se už téměř všechny obce 
rozhodly, nepřipadá mu vhodné řídit se podle rozhodnutí Červené Vody. 

PhMr. Novák - kritizuje jednání Červené Vody. 

pí Procházková - obrátila se na zástupce ČV s dotazem, kdy by nám tuto novou informaci sdělili, 
kdybychom je nepozvali na dnešní zasedání MZ. Dosavadní společná jednání vycházela z toho, že veš-
keré úmluvy jsou gentlemanské a byly dosud také dodržovány. Rozhodovali bychom vlastně bez 
znalosti této pro nás významné informace. 

ing. Šašek - navrhl, aby se rozhodlo již dnes. 

 Ing. Zima požádal, aby členové MZ hlasovali o tom, zda už  dnes přijmeme usnesení o tom, se kterou 
firmou bude sepsána  smlouva. 

 Pro to, aby se rozhodlo již na dnešním MZ, hlasovalo 10 členů  MZ. 

 Paní Ettelová navrhla, aby smlouva byla uzavřená s firmou Re cycling park Rapotín. 

Hlasování: 

 1. Smlouvu uzavřít s Ekolou s.r.o. 1 pro 

 2. Smlouvu uzavřít s Recyclingem 13 pro 

U s n e s e n í MZ č. 28/96 

 Městské zastupitelstvo rozhodlo, že Město Králíky se bude  orientovat na smlouvu s firmou 
Recycling park s.r.o. Rapotín. 

 

 Mgr. Dvořák zdůraznil, že zvažují tuto záležitost proto tak  pečlivě, že chtějí pro občany najít to 
nejlepší řešení. 

 ing. Zima - žádá znovu, aby obec Červená Voda počítala se  spolupodílem na nákladech spojených s 
rekultivací skládky  v Boříkovicích. 

 3.6 Činnost komisí 

 Ing. Toman seznámil s finančním ohodnocením komisí za I.  čtvrtletí roku 1996 a protože došlo k 
některým změnám v je jich složení, přednesl jejich aktuální stav. (viz příloha zá pisu) 

Z d i s k u z e : 

p. Krabec - považuje za nesolidní, že nebyl předem informován o změně tajemnice, dovídá se to až od 
ní. 

Mgr. Berková - proč se mění tajemníci komisí, když spolupráce je dobrá. 

ing. Toman - některé změny v obsazení si vyžádaly změny v pracovní náplni pracovníků MěÚ. 

ing. Zima - konstatoval, že ing. Toman má kompetenci dosazovat tajemníky komisí, je třeba příště 
předsedy o případných změnách informovat včas. 

 

04. Vstupy poslanců 

ing. Šašek - informoval o tom, že interpelace týkající se dotace na teplo byla Jimexem vyřízena. 

p. Ryba - je třeba dopisem znovu upozornit ředitele DVÚ, aby zajistil opravu plotu, ze kterého 
vyčnívají dráty a je nebezpečný pro hrající si děti. 

p. Langr - kdy bude instalováno výstražné světlo u školy na Moravské ulici ? 



ing. Zima - je to podobně "nedobytná akce" jako byla lávka nad železnicí. 

ing. Danielová - kritizuje, že TS nahrnuly sníh na náměstí před kostelem a odtud při tání voda teče až 
do kostela. Příští rok by měl být sníh odvážen stejně jako je odvážen z Velkého náměstí. 

PhMr. Novák - připojuje se ke kritice paní Danielové, neodklizený sníh často znepříjemňuje život i 
jeho dodavatelům. 

p. Strnad - informoval o dosavadním průběhu akce Fasádní konto. Do uzávěrky prvního kola přišlo 
23 žádostí, v příštím týdnu budou žadatelé vyrozuměni o tom, jak byla jejich žádost vyřízena. Dále 
seznámil s chystaným programem oslav 50. výročí Gymnázia Králíky, které budou probíhat společně 
se Dny evropského kulturního dědictví 14. 9. Rozpočet na akci je asi 20.000,- Kč, pořadatelé se budou 
ucházet i o příspěvek z rozpočtu města, osloví samozřejmě i sponzory. 

pí Chaloupková - kdy budou instalovány vývěsní skříňky na vesnicích 

- jak se hodnotí v MR činnost komisí 

- jaký majetek má město v lesích 

- nepočítá se s úpravami parku u jídelny Misty ? 

ing. Zima - každá zastávka bude mít i vývěsní plochu, letos tento dluh vůči vesnicím bude napraven. 
Na hospodaření s lesy zodpoví na příštím jednání MZ. 

pí Procházková - protože se k bodu Činnost komisí nediskutovalo, chce alespoň krátce shrnout 
dosavadní činnost komisí jmenovaných MR. 

První skupina komisí, které jsou hodnoceny jako dobře pracující, jsou ty, kterým život nedovolí 
nepracovat - např. přestupková, bytová, sociální. Scházejí se pravidelně a řeší aktuální problémy. Další 
skupina komisí se schází nepravidelně, ale bohužel existuje i komise, která se od voleb nesešla. Práci 
komise řídí její předseda, což s výjimkou přestupkové komise je člen Městského zastupitelstva. 
Navrhuje, aby komise prezentovaly své cíle a plány na stránkách Králicka, a vyzvala je, aby se 
pokusily zapojit do činnosti i ochotné lidi z integrovaných obcí. Po zveřejnění kompletních seznamů 
členů komisí budou mít občané snad i více možností kontaktovat kompetentní osoby, které jim můžou 
poradit při řešení různých problémů, kterým můžou předávat podněty, návrhy, připomínky k práci 
samosprávných orgánů města i MěÚ. Městská rada na nejbližším zasedání stanoví komisím další konk-
rétní úkoly. 

pí Ettelová - vrátila se k problému doručování důchodů. Podle vyjádření doručovatelek ony chtějí 
důchody nosit, ale úředníci jim v tom brání, proto se jim nelíbilo, jak byl problém prezentován na 
minulém MZ. 

ing. Zima - podle vyjádření ministra Dyby zrušením doručování peněz Česká pošta porušila předpisy a 
měli by důchody doručovat až do doby než bude systémově rozhodnuto. 

pí Ettelová - občané Červeného Potoka by se rádi sešli se zástupci MR a MZ k prodiskutování 
některých aktuálních problémů. 

ing. Tóth - vzhledem k tomu, že pan Doleček žádá neoprávněně vysoký nájem za garážování 
hasičského automobilu, hledali pro něj náhradní umístění. Auto nyní garážuje v Boříkovicích. 

PhMr. Novák - získal informace od občanů Červeného Potoka, že v obci je závadná voda. 

ing. Šašek - vysvětlil jaký je stav. Před třemi roky byla napojena na nový vodovodní řad většina domů, 
některé domy ale ještě napojeny nejsou, a proto je voda horší kvality. Zbývající domy ve vlastnictví 
statku budou napojeny ještě letos. 

ing. Zima - Městský úřad upozorní správce vodovodu, aby odebral vzorky a vyhodnotil je. 

 Ve věci stížnosti na přidělení bytů se po krátké diskuzi do hodli předsedové komisí kontrolní a bytové, 
že záležitost  projedná kontrolní komise za účasti PhMr. Nováka. 

pí Procházková - navrhuje, abychom se pro příště řídili metodickým návodem k činnosti komisí, kde 
je uvedeno, že kontrolu nad prací komisí se doporučuje ponechat Městské radě. 

pí Ettelová - zdůraznila, že rozhodování komisí je vždy kolektivní, hlasují všichni členové a 
nerozhoduje jen předseda. Práce bytové komise je velice náročná a nepopulární. 



pí Procházková - požádala ing. Tomana, aby vysvětlil, jak došlo k omylu při vyúčtování stočného za 
rok 1995. 

ing. Toman - při vyúčtování stočného došlo k nedorozumění člověka a počítače .Množství 
spotřebované vody za období od září 1994 do března 1995 bylo započteno 2x. Omyl se podařilo brzy 
objevit a chybu napravit. Občanům, kterým jsme způsobili nepříjemnost, se znovu omlouváme. 

ing. Zima - informoval, že jsme dnes předložili podklady České spořitelně Ústí nad Orlicí pro 
poskytnutí úvěru 14 mil. Kč na další dva roky.  

U s n e s e n í MZ č. 28/96 

 a) Městské zastupitelstvo schvaluje přijetí úvěru od České  spořitelny a.s., Ústí nad Orlicí ve výši 
14 mil. Kč - 7  mil. Kč v roce 1996, 7 mil. Kč v roce 1997 

 b) MZ schvaluje pro garanci za tento úvěr čp. 121 (dvůr)  a čp. 5 (radnice) a potvrzuje 
nemovitosti čp. 662, 489,  816 a 449. 

 Hlasování: 

 14:0:0 

                                                                 

zapsala Ivana Procházková 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 Ing. Tóth ........................... 

PhMr. Novák ........................... 

 

 

 

 

 

Ing. Anton Zima Ivana Procházková 

 starosta zástupce starosty 


