
M ě s t o K r á l í k y 

                                                                  

 Zápis z jednání č. 03 

 Městského zastupitelstva 
 konaného dne 11. 03. 1996 

                                                                  

Přítomní členové MZ: Ing. Anton Zima, pí Ivana Procházková, pí  Věra Ettelová, ing. Vlasta 
Danielová, pí  Eva Chaloupková, PhMr. Jaromír Novák, p.  Dušan Krabec, ing. Pavel Barták, p. 
Bohumír  Strnad, ing. Josef Šašek, Mgr. Jarmila Ber ková, ing. Ladislav Tóth, p. Josef Hanák,  p. 
Zdeněk Langr 

Omluven: p. Jiří Ryba 

Hosté: ing. Lenka Kališová, CSc., ing. Šembera, 

 p. Knettig 

za MěÚ: ing. Toman, pí Pecháčková, p. Čuma 

                                                                  

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

02. Čtení ze zápisů jednání Městské rady 

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 3.1 Prodeje a nákup pozemků 

 3.2 Prodej budovy čp. 61 Heřmanice (bývalý obchod) 

 3.3 Ručení města za úvěr  3.4 Výsledek hospodaření města za rok 1995 

 3.5 Svoz a skládkování tuhého komunálního odpadu 

 3.6 Prodej akcií města  3.7 Pronájem zdravotního střediska - 5. května čp. 414 04. Vstupy poslanců 

                                                                   

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

 Ověření zápisu provedou pánové ing. Barták a p. Strnad. 

02. Čtení ze zápisů z jednání Městské rady 

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

 Starosta navrhl dvě změny v programu MZ. Bod 3.5 zařadit na  18.30 - 19.00 hodin, kdy jsou pozváni 
referující odborníci,  a nově zařadit bod Ručení města za úvěr. Nikdo z přítomných  poslanců neměl 
další návrhy na doplnění programu a všichni  souhlasili s návrhy ing. Zimy. Před zahájením vlastního 
jed nání MZ odpověděl zástupce Jimexu pan Jungvirt na interpelaci  ing. Šaška z posledního MZ. Pan 
Jungvirt na konkrétním přípa du objasnil, jak se konstruuje cena tepla pro odběratele  a jak Jimex 
uplatňuje žádosti na státní dotace. 

 Dodávka tepla pro bytové domy Hedvy, Statku a SBD z městské  kotelny je účtována na základě 
kupní smlouvy. Ing. Zima dopo ručil, aby se sešli zástupci Statku a Jimexu, zformulovali  závěry a na 
příštím zasedání nás s nimi seznámili. Ing. Šašek  jako interpelující s tímto postupem souhlasil. 

 

03. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

3.1 Prodej a nákup pozemků 



 3.1.1 Prodej pozemků p.p.č. 830/2, 507 v k.ú. Červený Potok 

 O koupi pozemků o celkové výměře 584 m2 požádala společnost  A+H servis v.o.s. Šumperk. Jedná se 
o pozemky u mlýna na Čer veném Potoce, které tato společnost koupila jako náhradní  restituci. Prodej 
nebyl na minulém zastupitelstvu schválen,  protože dva poslanci se zdrželi hlasování a sedm hlasů pro  
schválení nestačilo. Kupní smlouva je připravena ke vkladu do  katastru nemovitostí. 

Z diskuze : 

ing. Danielová - navrhuje pozemky prodat, protože budou jinak dál jen zarůstat. 

PhMr. Novák - k jakému účelu budou pozemky sloužit ? 

ing. Fogl - společenost A+H chce vybudovat rybářskou baštu s restauračním zařízení. 

ing. Barták - připomíná, že na minulém MZ bylo přijato usnesení č. 6/96, kterým bylo rozhodnuto 
projednat na březnovém zasedání nejprve cenové relace prodeje a pronájmu pozemků, poté projedná-
vat dosavadní žádosti. 

p. Krabec - navrhuje, aby se o prodeji rozhodlo už dnes a cena byla stanovena později. 

ing. Fogl - cena, za kterou firmě pozemek chceme prodat, je vzhledem k lokalitě v porovnání s jinými 
vysoká. V integrovaných obcích jsme zatím žádný pozemek za tak vysokou cenu neprodávali. 

ing. Danielová - navrhuje revokovat usnesení MZ a pozemek prodat. 

pí Ettelová - navrhuje prodat za určenou smluvní cenu 70,- Kč/m2. 

ing. Zima - dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby se revokovalo usnesení č. 4/96 z minulého MZ. 

Hlasování: 

14:0:0 

U s n e s e n í č. 13/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.p.č. 507 a p.p.č. 830/2 v k.ú. Červený Potok 
společnosti A+H servis, v.o.s., Náměstí Jana Zajíce, Šumperk za cenu 7O,Kč/m2 povýšenou o 
náklady spojené s převodem. 

Hlasování: 

14:0:0 

 3.1.2 Nákup pozemku od paní Evy Kvíčalové, Praha 2, Šu- 

 mavská 33 

 Už od roku 1993 se město snažilo získat st.p.č. 364 v k.ú.  Králíky (vedle dvojdomu Strnadových a 
Hešových). Jednání byla  velmi komplikovaná, vázaná na dlouhé projednávání dodatečného  dědictví. 
V současné době je s novou majitelkou uvedeného po zemku, paní Evou Kvíčalovou, dohodnuta koupě 
za cenu 60,-  Kč/m2 povýšenou o náklady spojené s převodem. Koupě tohoto  pozemku je nutná, 
protože umožňuje vstup na okolní pozemky  v majetku města, které hodláme prodat. 

 

Z diskuze: 

PhMr. Novák - problém je to už dlouhodobý, proto doporučuje, aby se jednání co nejdříve dotáhla do 
konce. 

ing. Zima - podporuje názor PhMr. Nováka a navrhuje, aby město pozemek koupilo. 

U s n e s e n í č. 14/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku st.p.č. 364 v k.ú. Králíky od paní Evy 
Kvíčalové, bytem Praha 2, Šumavská 33. 

Hlasování: 

14:0:0 



 3.1.3 Koupě pozemků pro ČOV 

 Pro výstavbu ČOV potřebuje město získat mimo jiné pozemky  p.p.č. 1500/7 v majetku pana ing. L. 
Petráňka a p.p.č.  1451/2 v majetku paní M. Indrové. Kupní smlouvy s příslušnými  doklady jsou 
připraveny ke vkladu do katastru nemovitostí.  Ing. Fogl doplnil, že se jedná o parcely o celkové 
výměře  2280 m2 za cenu podle znaleckého posudku, tj. 70,- Kč/m2. 

Z diskuze: 

PhMr. Novák - tyto pozemky budou stačit na ČOV ? 

ing. Fogl - od Pozemkového fondu bude město kupovat další větší parcely. 

Mgr. Berková - za jakou cenu prodává pozemky Pozemkový fond ? 

ing. Fogl - cena je rovněž 70,- Kč/m2. 

U s n e s e n í č. 15/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p.p.č. 1500/7 v k.ú. Králíky od pana ing. 
Lubomíra Petráňka, Králíky, Orlická 685. 

Hlasování: 

14:0:0 

U s n e s e n í č. 16/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku p.p.č. 1451/2 v k.ú. Králíky od paní Marie 
Indrové, Hanušovice, Údolní 446. 

Hlasování: 

14:0:0 

 3.2 Prodej domu čp. 61 v Heřmanicích 

 Na základě rozhodnutí Městské rady ze dne 15. 1. 1996 byl  zveřejněn záměr prodeje bývalého 
obchodu čp. 61 v Heřmanicích  v Králicku, Hradeckých novinách a v Brněnském večerníku. Růz nou 
formou zareagovali čtyři zájemci. Termín předání obálek  s nabídkou ceny byl stanoven na 11. 3., 
nejpozději do 18.00  hodin. 

 Ve stanoveném termínu MZ neobdrželo žádnou obálku. 

Z diskuze: 

PhMr. Novák - byl by rád, aby dům získal někdo místní, protože by se tím vyřešila alespoň jedna další 
žádost o byt. 

ing. Zima - doporučuje, aby bytová komise dala co nejdříve na vědomí žadatelům o byt, že mají 
možnost tento dům koupit. 

PhMr. Novák - komise udělá maximum pro to, aby žadatelé o byt byli co nejdříve informováni. 

U s n e s e n í č. 17/96 

a) MZ prodlužuje termín k projevení zájmu o koupi domu čp. 61 v  Heřmanicích 

b) bytová komise uvědomí žadatele o byt o této možnosti 

c) MZ potvrzuje nadále způsob výběru nájemce (tj. nabídka ceny v  uzavřené obálce) 

 Hlasování: 

 14:0:0 

 3.3. Ručení města za úvěr 

 Ing. Zima konstatoval, že ve schváleném rozpočtu na rok 1996  je položka úvěru na krytí investičních 
akcí. Za tento úvěr  musíme ručit majetkem města. Protože ještě přesně neznáme,  jaké záruky bude 
banka požadovat, je třeba dnes schválit sez nam nemovitostí, z něhož budou po jednáních určeny 
konkrétní  nemovitosti. 



U s n e s e n í č. 18/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje seznam nemovitostí, kterými město bude ručit za úvěr: 

čp. 662, čp. 489, čp. 816, čp. 449. 

Hlasování: 

14:0:0 

 Protože referující k problematice likvidace tuhého komunální ho odpadu nebyli ještě přítomni, dal ing. 
Zima slovo ing.  Šemberovi, řediteli SOU Králíky. 

 Ing. Šembera uvedl, že učiliště je sice na periferii města,  ale má pro náš region bezesporu velký 
význam. Škola v roce  1997 oslaví už 50. výročí založení. Letos budou končit již  první maturanti z 
nástavbového studia. Učiliště v současné  době nabízí pro absolventy tříletých učebních oborů s 
vyučním  listem nástavbové studium denní i při zaměstnání s maturitou  se studijním zaměřením v 
oborech podnikání, strojírenství,  potravinářství,zpracování dřeva, zemědělství, elektrotechni ka, textil 
a oděvnictví, stavebnictví, služby. Dále nabízí  absolventům 9.tříd ZŠ vyučení v tříletých učebních 
oborech  opravař zemědělských strojů, strojní mechanik pro stroje  a zařízení, provoz služeb, mechanik 
opravář pro stroje a za řízení a klempíř pro stavební výrobu. 

 Od roku 1991, kdy nastoupil do funkce ředitele, doznal areál  učiliště velkých změn: 

 - byla vybudována ČOV za 2. mil. Kč 

 - nová kanalizační síť za 2 mil.Kč 

 - úpravy komunikací a dopravní hřiště 

 - nový objekt pro obor provoz služeb za 2 mil. Kč 

 Nyní zbývá celý areál ozelenit. 

 Pro kvalitní odbornou přípravu děvčat z oboru provoz služeb  potřebují nyní asi 2 mil. Kč na 
rekonstrukci bývalého domova  mládeže. V objektu by byla v 1. patře učebna pro výuku  kuchařských 
předmětů, ve 2. patře krejčovna. Ing. Šembera  konstatoval, že vloni uplatnili na MěÚ Králíky 
požadavek na  dotaci ze 3 miliard, které byly vládou schváleny pro rezort  školství. O vyřízení jejich 
žádosti nebyli informováni.  V lednu 1996, když zjistil, že všechny finanční prostředky  z uvedeného 
dotačního titulu už byly rozděleny, opět urgoval  záležitost na MěÚ. On osobně si myslí, že pokud 
peníze byly  poskytnuty, tak se použily na školství přímo v Králíkách, ne bo nebyl požadavek vůbec 
uplatněn. Na celou věc spěchají,  protože by modernizaci chtěli provést ve školním roce  1996/1997. 

 Další problém, který by chtěl s pomocí města řešit, je přidě lení bytu pro paní Janečkovou. Ve škole 
už pí Janečková ne-  pracuje delší dobu, má několik let žádost o byt v Králíkách.  Protože stoupá zájem 
děvčat o ubytování, byl by uvolněný byt  použit pro tento účel. 

 ing. Zima poděkoval ing. Šemberovi za podané informace. Ujis til ho, že o problému SOU Králíky 
jednal s ministrem školst ví, který mu doporučil obrátit se na ministra zemědělství,  protože učiliště 
jako rezortní zařízení spadá pod ministerst vo zemědělství. Dotace poskytnutá městu v roce 1995 byla 
ur čená výhradně na ZŠ Moravská. Starosta navrhl, že pro oboust ranné zlepšení komunikace by bylo 
vhodné, aby členové MZ  v brzké době učiliště navštívili. 

U s n e s e n í č. 19/96 

Městské zastupitelstvo vyslechlo informaci ředitele SOU v Králíkách. Předseda bytové komise 
PhMr. Novák otevře problém požadavku na byt pro paní Janečkovou v bytové komisi. Starosta 
bude v průběhu dubna informovat ředitele o možnosti získání dotací na rekonstrukci domova 
mládeže. 

Hlasování: 

14:0:0 

 3.4 Výsledek hospodaření města za rok 1995 

 Členové MZ obdrželi s pozvánkami plnění rozpočtu, takže sta rosta tento bod programu jen stručně 
uvedl. Zopakoval základ ní údaje -  



 Výdaje: 

 rozpočet - 56.665.300,- Kč 

 skutečné výdaje - 51.924.800,- Kč 

 roční plnění - 91,6% 

 Příjmy: 

 rozpočet - 56.665.300,- Kč 

 skutečné příjmy - 55.119.000,- Kč 

 roční plnění - 97,3% 

 Z uvedeného vyplývá, že hospodářský výsledek je kladný  - 3.200.000 ,-Kč. 

 Vzhledem k situaci při výstavbě školy na Moravské jsme museli  řadu akcí zastavit,bohužel hlavně na 
vesnicích (opravy  komunikací,autobusové zastávky aj.). Zavedena byla přísná  restriktivní opatření. 

 Výdaje byly překročeny hlavně ve školství a zdravotnictví,  ale jen díky tomu, že jsme získaly dotace, 
tj. i výdaje mohly  být vyšší. 

 Příjmy nebyly splněny ze dvou důvodů. Prvním byl, že Finanční  úřad v Žamberku špatně odhadl daň 
z nemovitostí - odhad byl  2 mil. Kč, ale skutečnost byla jen 800.000,- Kč. Druhým důvo dem bylo, že 
nebyly splněny příjmy z prodeje nemovitostí. 

 

Z diskuze: 

pí Chaloupková - bylo by dobré, aby MZ bylo alespoň dvakrát ročně podrobně informováno o plnění 
rozpočtu v jednotlivých položkách. V loňském roce se řada plánovaných akcí neuskutečnila z důvodu 
nedostatku finančních prostředků, ale nakonec hospodaření skončilo s přebytkem. 

ing. Zima - poslanci jsou čtyřikrát ročně informováni o plnění rozpočtu. Dotace na bílou školu přišla 
opožděně a tím bylo narušeno celé předpokládané čerpání rozpočtu. 

pí Pecháčková - přebytek vznikl tak, že Finanční úřad a Okresní úřad zaslal finanční prostředky na 
konci roku. 

p. Krabec- jaké jsou pohledávky města 

ing. Zima - pohledávky má město jen z neúspěšných ručení. 

PhMr. Novák - je zklamán, že se nepodařilo splnit příjem z prodeje nemovitostí. Zajímá ho, jaký bude 
další postup při privatizaci bytových domů. 

ing. Zima - vyjmenoval prodeje, které se neuskutečnily. Prodeje domů, které se podaří smluvně 
dokončit do konce března, proběhnou podle vyhlášky č. 10 MZ, pak bude navazovat 2. vlna 
privatizace už podle novelizované vyhlášky, do které budou doplněny poznatky z 1. vlny. 

pí Procházková - upozornila, že tak, jak jsou příspěvkové organizace limitovány schváleným 
příspěvkem, musí být rozpočtová kázeň vyžadována i u rozpočtových organizací, u nichž došlo v 
některých položkách k výraznému překročení. Může to být také následek ne- správně odhadnutého 
rozpočtu. 

p. Krabec - proč byla překročena položka mzdy funkcionářů ? 

ing. Toman- v průběhu roku byly schváleny změny zákonů, které nebyly při přípravě rozpočtu na rok 
1995 známy - výplata 13. platu. 

p. Krabec - naopak nedočerpána byla částka na mzdy aparátu. 

ing. Zima - zapříčinila to skutečnost, že některá pracovní místa nebyla obsazená. V průběhu roku byla 
i značná nemocnost. 

PhMr. Novák - přimlouvá se za to, aby se privatizací domů věnovala zvýšená pozornost. 

ing. Zima - je třeba pečlivě zvážit, které domy a za jakých podmínek prodávat. 



PhMr. Novák - dobrý přehled o stavu domů má Jimex, který by měl navrhnout, které domy prodávat. 

U s n e s e n í č. 20/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření města v roce 1995 ve výši: 

výdaje 51.924.800,- Kč 

příjmy 55.119.000,- Kč 

s těmito doprovodnými usneseními: 

a) zvýšit rozpočtovou kázeň rozpočtových organizací 

b) zvýšit důraz na privatizaci bytového fondu 

Hlasování: 

14:0:0 

 3.5 Svoz a skládkování tuhého komunálního odpadu 

(poznámka zapisovatelky: zápis neobsahuje na základě dohody údaje o nabízených cenách ) 

 Ing. Zima stručně shrnul dosavadní průběh projednávání prob lematiky svozu a skládkování TKO, 
kterou se dlouhodobě zabývá  nynější i minulé MZ. 

 Starosta přivítal ing. Kališovou, se kterou konzultujeme slo žitější ekonomické problémy, a požádal ji, 
aby členy MZ sez námila s ekonomickým vyhodnocením tří variant, z nichž je  třeba zvolit 
nejvhodnější variantu pro náš region. 

 Ing. Kališová podrobně seznámila s ekonomickým rozborem všech  3 variant, zdůranila jejich klady i 
zápory. Ve všech třech  případech se vychází z předpokladu, že ve svozové oblasti je  roční produkce 
odpadů od obyvatel asi 1091t, od firem 1000 t,  ve svozové oblasti je asi 2200 popelnic. 

 1. Skládka Boříkovice 

 Město si nechalo zpracovat odhad investičních nákladů na výs tavbu skládky v Boříkovicích, která by 
probíhala ve dvou eta pách a její životnost by byla 24 roků. Financování celé akce  by bylo z úvěrů, 
ekonomicky se tato varianta jeví jako nep růchodná, protože omezené množství produkovaného 
odpadu ve  svozové oblasti není schopno uhradit tak vysokou investici  v případě, že je financována 
úvěrem. Faktem je, že toto řeše ní by nebylo nikdy na tak profesionální úrovni jako další dvě  varianty. 

 2. Recycling Park Rapotín 

 Výhodami této alternativy je dlouhodobě garantovaná cena za  služby zvýšující se pouze o inflaci, na 
skládce bude možné od  roku 1997 skládkovat všechny druhy odpadu. Společnost nabízí  zachování 
svozu TS Králíky, zajištění maximálního vytížení  vozidla. Nevýhodou je, že Město není společníkem 
ve firmě, je  pouhým zákazníkem, takže nelze počítat s žádnými výnosy jako  v případě Ekoly.  3. 
Ekola České Libchavy 

 Ačkoliv jsme akcionáři, náš podíl ve společnosti a účast na  jakýchkoliv rozhodnutích je velmi malá. 
Nejistá je cena za  služby, protože není garantováná dlouhodobě. Výnosy ve formě  dividend lze 
očekávat až po delší době. 

 Ing. Kališová dále vyhodnotila dvě varianty zajišťování svozu  - TS Králíky nebo externí společností. 
Svoz TS má tyto výho dy: zachování pracovních míst, možnost křížového financování  ztrátových 
činností TS z výnosu této činnosti, tvorba zisku. 

 MZ stojí před dvěma základními rozhodnutími: 

 1. zda ponechat TS svoz odpadů v celé oblasti jako doposud 

 2. dát přednost krátkodobému nebo dlouhodobému řešení z po-  hledu možných zisků pro město 

 

Z diskuze: 

ing. Danielová - jak dlouho garantuje Recycling Rapotín cenu ? 



ing. Kališová - 10 roků s nárůstem ceny ve výši inflace. 

p. Čuma - původně upředňosťoval skládku Boříkovice, ale ekonomický rozbor jasně ukazuje 
nevýhodnost. Je pro zachování svozu. 

ing. Kališová - důležité pro konečné rozhodnutí jsou i názory obcí ze svozové oblasti. 

PhMr. Novák - mrzí ho, že město nemůže v podstatě nic výrazně o- vlivnit ani v jedné z možných 
variant. 

p. Ján Novák (firma Vydrus) - navrhuje, zda nebylo lepší vytvořit nový subjekt, který by se o celou 
věc postaral. 

ing. Kališová - v případě vzniku nového subjektu by si město nechalo vzít možnost ovlivňování 
vývoje cen apod. 

p. Knettig - pokud TS mají existovat v takové podobě jako nyní, neobejdou se bez svozu TKO. 

ing. Zima - TS musí dělat činnosti, které se křížově dotují právě ze svozu odpadu. 

p. Knettig - zdůraznil, že je nutné v nejbližší době oslovit všechy domácnosti v Králíkách, které 
nemají popelnice. Předpokládá, že jejich počet se zvýší. Spolupracují s ing. Orlitou na kontrole plánu 
odpadového hospodářství a jejich plnění u podnikatelů, kteří produkují zákonem stanovené množství 
odpadu. 

U s n e s e n í č. 21/96 

Městské zastupitelstvo posoudilo rozbor tří variant a doporučuje při dalším jednání vycházet z 
předpokladu, že svoz TKO bude v celé svozové oblasti zajišťovat Město Králíky. 

Hlasování: 

13:0:0 

(ze zdravotních důvodů se na zbytek jednání omluvil p. Langr) 

3.6 Prodej akcií města 

 Ing. Zima informoval MZ o stavu účtu cenných papírů našeho  města: 

                                                                

   Česká spořitelna   3200 ks akcií   

   Vak Jablonné n. O.   19147 ks   

   ČSAD BUS Ústí nad Orlicí   107 ks   

   Východočeská energetika   3335 ks   

   Východočeské plynárny   1295 ks   

   Českomoravský průmysl kamene   1325 ks   

                                                                

 Akcie zatím leží na účtu "v klidu". Je třeba se rozhodnout,  zda budeme vhodnými kapitálovými 
operacemi zvyšovat majetek  města, který v akciích vlastníme. V souvislosti s tím staros ta uvedl, že je 
třeba hledat i takovéto zdroje příjmů proto,  že město musí bohužel snášet důsledek nepovedených 
nešťast ných ručení schválených v minulém období. 

 Po krátké diskuzi bylo přijato usnesení: 

U s n e s e n í MZ č. 21/96 

MZ souhlasí s tím, aby na účtu cenných papírů byly provedeny takové operace, které povedou k 
jeho zhodnocení. 

Hlasování: 
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 3.7 Pronájem zdravotního střediska 



 Na minulém MZ bylo přijato usnesení o výši nájemného za bu dovu zdravotního střediska v 
Králíkách. Po dvou jednáních,  která proběhla se zástupci lékařů je situace taková, že léka ři chtějí 
podepsat smlouvu s ročním nájemným jen 200.000,- Kč  s tím, že v dalším období jsou připraveni na 
další zvyšování  částky. Vzhledem k tomu, že MZ stanovilo minimální částku  297,- Kč/m2, je třeba, 
aby MZ určilo podmínky pro další jed nání. Dosavadní nájemní smlouvy byly uzavřeny jen na plochy,  
které lékaři používají, (ordinace, čekárny), to je bez scho dišť, chodeb a dalších prostor v budově. Byl 
proveden de-  tailní propočet, jehož výsledkem je, že pokud by se lékaři  přiklonili k alternativě, že 
neutvoří společnost a i nadále  budou uzavírat každý samostatně smlouvu s městem, bude cena  za 1 
m2/rok 297,- Kč a ke každé ordinaci a čekárně bude navíc  připočtena ještě částka za pronájem 16,2 
m2, tj. podíl na  společných prostorách. MZ se musí vyjádřit, zda trvá na ne podkročitelnosti 
stanoveného minimálního nájemného. 

 Ing. Zima požádal členy MZ, aby vyslovili svůj názor. Většina  se přikláněla k tomu, aby se stanovené 
nájemné nesnižovalo. 

Z diskuze: 

pí Procházková - při jednáních s lékaři se jednalo také o tom, že město by mělo konkretizovat rozsah 
úprav v budově, které se budou realizovat v letošním, popřípadě příštím roce - např. regulace vytápění, 
resp. oddělené vytápění prostor lékařské pohotovosti v sobotu a neděli, kdy se nehospodárně vytápí 
celá budova, čímž by lékařům klesly provozní náklady. 

ing. Barták - vyjádřil domněnku, že lékaři přistoupí spíš na alternativu, kdy budou uzavírat jednotlivé 
smlouvy. Ušetří si tak starosti a výdaje na správu objektu, protože by si museli pravděpodobně správce 
smluvně zajistit a proplácet. 

PhMr. Novák - přiklání se k názoru ing. Bartáka. 

U s n e s e n í č. 22/96 

a) MZ potvrzuje, že stanovená cena nájmu za budovu zdravotního  střediska je 282.500,- 
Kč/ročně 

b) MZ nabízí alternativně dvě řešení a zmocňuje starostu a  zástupce starosty předložit je 
lékařům: 

 1. pronajmout celou budovu 

 2. uzavřít samostatné smlouvy s jednotlivými nájemci nebyto vých prostor 

Hlasování: 
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04. Vstupy poslanců 

Mgr. Berková - dostává město od Školského úřadu peníze na mimoškolní aktivity dětí, které 
organizují školy místo zrušeného DDM ? 

ing.Toman - MěÚ Králíky peníze nedostává. 

ing. Zima - ředitel Stejskal jedná se Školským úřadem o zřízení klubu, na který by finanční prostředky 
mohl obdržet. 

Mgr. Berková - informovala, že se na ní obracejí lidé z vesnic s problémem, který vyvstává poté, co 
Česká pošta zrušila doručování peněz a důchodů. 

ing. Zima - zdůraznil, že Česká pošta má možnost rozhodnout, komu bude i nadále peníze doručovat. 
Je to věc rozhodnutí poštovní doručovatelky. Městská rada se tímto problémem již zabývala a hledá 
přijatelné řešení. Osobně bude jednat na ředitelství České pošty. 

pí Ettelová - tlumočila stížnost na kvality stravy v jídelně Mista. 

ing. Zima - MěÚ zaregistroval problém a zorganizoval jednání s majitelkou firmy a vedoucí jídelny. 
Byly konkrétně pojmenovány problémy: v Mistě chybí zkušený personál, takže občasné nedostatky 
vedoucí přiznává, ale na straně druhé upozornily na problémy s nevhodným chováním některých 
strávníků v jídelně, kdy poškozují inventář apod. Vedení firmy přislíbilo, že strava bude odpovídat 
normám a předpisům a požádalo MěÚ o zajištění lepší spolupráce pedagogů při dozoru. 



pí Procházková - požádali jsme již v lednu Školský úřad v Ústí nad Orlicí, vedoucí stravování pí 
Kečkešovou, o kontrolu, ale bylo nám sděleno, že je pracovně vytížená a zatím termín kontroly přesně 
neurčila. 

U s n e s e n í č. 22/96 

Městské zastupitelstvo ukládá školské komisi, aby průběžně sledovala situaci v jídelně Mista. 

Hlasování: 
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p. Krabec - vznesl dotaz, zda kontrolní komisi přísluší kontrolovat činnost bytové komise, protože na 
MěÚ přišla stížnost na přidělení bytu bytovou komisí. 

ing. Zima - navrhuje, aby se ke stížnosti na příštím zasedání konkrétně vyjádřil předseda bytové 
komise. 

pí Procházková - upozornila, že je množství problémů týkající se dopravy, dopravní obslužnosti a 
bohužel dopravní komise jmenovaná MR nezačala vůbec pracovat. 

ing. Barták - přislíbil, že se v dubnu zasedání komise uskuteční. 

                                                                  

zapsala Ivana Procházková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

ing. Pavel Barták ............................... 

p. Bohumír Strnad ............................... 

 

 

 

Ing. Anton Zima Ivana Procházková 

 starosta zástupce starosty 

 

 

 


