
M ě s t o K r á l í k y 

                                                                  

 Zápis z jednání č. 01 

 Městského zastupitelsva 
 konaného dne 08. 01. 1996 

                                                                  

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

Omluven: pí Chaloupková 

za MěÚ: pí Pecháčková, ing. Toman 

                                                                  

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

02. HLAVNÍ JEDNÁNÍ: 

 2.1 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor 

 v čp. 366 na Velkém náměstí 

 2.2 Rozpočet Města na rok 1996 

03. Vstupy poslanců 

                                                                  

01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 

 Ověření zápisu provedou p. Strnad a Mgr. Berková. 

 K navrženému programu jednání MZ neměl nikdo z přítomných  připomínky ani doplnění. Starosta v 
úvodu zasedání popřál  členům MZ i přítomným občanům, aby v roce 1996 prožívali jen  samé 
pozitivní události, a popřál také hodně zdraví a spoko jenosti i jejich rodinám. 

02. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 

 2.1 Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v čp. 366  na Velkém náměstí 

 Starosta stručně shrnul zásady nového způsobu výběrového ří zení. Na zasedání MZ dne 18. 12. 1995 
k němu byla přijata us nesení č. 84/95, 85/95, která starosta ocitoval. Protože se  do výběrového řízení 
přihlásilo více zájemců, je možno vybí rat podle nejlepší nabídky. 

 Ing. Zima seznámil přítomné se svým návrhem, jak by se mělo  krok za krokem postupovat: každý 
zájemce obdrží obálku a pa pír, na kterém v daném časovém limitu stručně popíše svůj  podnikatelský 
záměr, výši nájemného, ke kterému jsou připra veni se smluvně zavázat, a vlastnoruční podpis 
žadatele. Po  uplynutí časového limitu všichni najednou zalepené obálky  odevzdají. 

 Poté budou obálky veřejně otevřeny a do zápisu bude zapsán  jejich obsah. Nabídky budou MZ 
posouzeny takto: 

 jako hlavní kritérium bude posuzována cena a tři nabídky  s nejvyššími cenami postoupí do užšího 
výběru. Z těch se bude  potom vybírat i podle podnikatelského záměru. K přednesenému  návrhu 
otevřel starosta diskuzi. 

Z d i s k u z e: 

p. Krabec - je nabídnutá částka pro žadatele zavazující ? 

ing. Zima - zavazující je nabídnutá částka i podnikatelský záměr, uchazeč o pronájem je musí 
garantovat jako minimální. 



PhMr. Novák - navrhl stanovit hned další pořadí pro případ, že by vítěz nesplnil podmínky a 
nastupoval druhý nebo třetí z užšího výběru. 

ing. Zima - upozornil, že tento navržený způsob výběrového řízení není stanoven podle nějakého 
zákona, je to způsob, který si samostatně zvolilo MZ. 

Vzhledem k tomu, že MZ poprvé použije nový způsob výběrového řízení, starosta ještě jednou 
detailně popsal postup: 

Městské zastupitelstvo 

1. schválí způsob výběru 

2. posoudí všechny přihlášky a rozhodne, zda je akceptuje 

3. ověří, zda všichni zájemci znají návrh nájemní smlouvy a zda s  ním souhlasí v hlavních 
parametrech 

4. proběhne vlastní výběrové řízení : 

 a) všichni zájemci dostanou zároveň časový prostor, ve kterém  písemně sdělí a zalepí do obálky 
stručně podnikatelský zá měr, cenovou nabídku nájemného a vlastnoruční podpis 

 b) nabídky budou zaregistrovány 

 c) budou určeny tři cenově nejlepší nabídky 

 d) bude určeno první až třetí místo 

 

 Nikdo z poslanců neměl další dotaz ani připomínku. Pouze zástupce ZD Lukavice požádal o 
vysvětlení, jak by MZ řešilo situaci, když by pro město nebyl dostatečně atraktivní žádný z předlože-
ných podnikatelských záměrů. Opakovalo by se výběrové řízení ? 

Ing. Zima - při posuzování atraktivity by se mělo brát v úvahu např. to, že na náměstí by nemělo být 
to, co může být o ulici dál od centra, dále také zvážit atraktivnost pro občany a v neposlední řadě také 
atraktivnost cenovou. Proto bude-li mít MZ relevantní argument, může ve výjimečném případě 
výběrové řízení přerušit nebo zrušit. 

 Starosta diskuzi ukončil a nechal hlasovat o navrženém způsobu výběru. 

Hlasování: 

13:0:0 (ing. Danielová se dostavila později) 

 Ing. Toman seznámil přítomné s přihlášenými zájemci na pronájem nebytových prostor: 

1. Chuyen Petrová, Králíky - přítomna 

2. Oanh Rakašová, Králíky - přítomna 

3. Jaromíra Sádlová, Červená Voda - nepřítomna 

4. ZD Lukavice, p. Dušek - přítomen 

5. Jaromír Laryš, Králíky - odstoupil 

6. Iveta Žerníčková, Králíky - přítomna 

7. Karel Čada, Těchonín - přítomen (přihlásil se telefonicky  5. 1.96) 

 Ing. Zima upozornil, že MZ se musí vyjádřit, zda pana Čadu do soutěže přijímá. Vzhledem k tomu, že 
poslední termín přihlášek byl 8. 1. 1996 do 12.00 hodin, podmínky pro účast dodržel. 

Ing. Zima nechal ještě hlasovat o tom, zda v případě, že se do- staví paní Sádlová později, bude 
připuštěna do soutěže. 

Hlasování: 

0:0:13 (tzn., že nebude připuštěna do soutěže) 

 



 K účasti zbývajících pěti přítomných zájemců vyslovili všichni členové MZ při hlasování souhlas. 
Starosta stručně seznámil se základními ustanoveními nájemní smlouvy, kterou všichni zájemci 
předem obdrželi: 

- smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 1. 1996 

- výpovědní lhůta pro obě strany tříměsíční 

- prostor bude využíván pro obchodní činnost 

 Nikdo ze zájemců neměl k návrhu nájemní smlouvy připomínky. 

Následovala přestávka, během níž zájemci připravili své písemné nabídky. Členové MZ využili 
přestávku pro zahájení bodu 

03. Vstupy poslanců 

 

Ing. Šašek - vrátil se k problematice dopravní obslužnosti, o které jsme diskutovali na MZ v prosinci. 
Ve světě jezdí běžně tzv. postbusy, tj. spojená doprava osob a poštovních zásilek. Nešlo by o něčem 
takovém uvažovat i u nás ? 

ing. Zima - popsal současnou situaci při řešení dopravní obslužnosti v našem okrese a informoval o 
své aktivitě na Okresním shromáždění, které se konalo 20. prosince 1995. Navrhl členům Okresního 
shromáždění, tj. zástupcům měst a obcí z celého okresu, aby přijali usnesení, které by Okresní úřad 
zavazovalo zoptimalizovat jízdní řád ve spolupráci s obcemi a městy a na takto upravený jízdní řád by 
byla vypsána veřejná obchodní soutěž. Bohužel usnesení nebylo přijato, chyběly pouhé dva hlasy. 
Obce a města okresu Ústí nad Orlicí musí dohromady složit celkem 6.200.000,-Kč, tj. pro Králíky 
218.102,-Kč dále přispěje Okresní úřad a stát tak, aby byl pokryt celkový požadavek ČSAD BUS a.s. 
Znamená to, že naše plány na koupi malého autobusu zatím nemůže uskutečnit, snad příští rok. 

Vstupy poslanců byly přerušeny, protože se pokračovalo v bodu 2.1 

Postupně byly otvírány obálky s nabídkami, které obsahovaly:  

a) jméno žadatele 

b) podnikatelský záměr 

c) nabídka nájemného 

1. 

 a) Iveta Žerníčková 

 b) obnovení prodeje racionální zdravé výživy a potravin 

 c) 48.000,- Kč/rok 

2. 

 a) Karel Čada 

 b) vzorková prodejna nábytku, bytových doplňků a dekorativního  zboží (obrazy apod.) 

 c) 1.250,- Kč/m2/měsíc (tj. 56.250,- Kč/rok) 

3. 

 a) Chuyen Petrová 

 b) prodej oděvů včetně oděvů pracovních 

 c) 4.000,- Kč/měsíc (tj. 48.000,- Kč/rok) 

4. 

 a) Oanh Rakašová 

 b) prodej textilu, obuvi, výrobky z kůže (kabelky, peněženky,  tašky atd.) 

 c) 10.000,- Kč/měsíc (tj. 120.000,- Kč/rok) 



5. 

 a) ZD Lukavice 

 b) prodej potravin se zaměřením na racionální výživu 

 c) 5.000,- Kč/měsíc (tj. 60.000,- Kč/rok) 

 žadatel navrhuje, aby město nepřišlo o peníze z odvodů daní,  zaplacení ušlých daní formou 
dalšího nájemného v posledním mě síci roku 

 Podle nabídnutého nájemného postoupili do užšího výběru: 

 1. paní Rakašová 

 2. p. ZD Lukavice 

 3. p. Čada 

 V dalším kole výběrového řízení budou cenové nabídky posouzeny v komplexu s podnikatelskými 
záměry. Členové MZ se shodli, že dále budou postupovat stejně jako dřív, tj. s těmi, kteří postoupili do 
užšího výběru, diskutovat o záměrech a pak o vítězi rozhodnout veřejným hlasováním. Z jednací 
místnosti během diskuze vždy odcházeli zbývající dva uchazeči i s těmi, kteří k nim měli vztah. 

Z d i s k u z e: 

K. Čada, Těchonín: 

 Informoval o tom, že vlastní velkoobchod se sedacím nábytkem. Protože prostor prodejny není veliký, 
prodával by podle vzorků a zboží dodával přímo zákazníkovi. Jeho firma dodává i bytové doplňky. 

ing. Zima - mají v nabídce služeb i služby bytového architekta ? 

p. Čada - zatím ne. 

ing. Zima - mají obchodní spojení s nějakou firmou ? V jakých cenových relací prodávají ? 

p. Čada - dodavatele mají různé, sedací souprava podle typu stojí asi 12.000 - 14.000,- Kč. 

PhMr. Novák - jaké typy obrazů prodávají ? 

p. Čada - originály i reprodukce 

ing. Tóth - kolik lidí a odkud by chtěl zaměstnat ? 

p. Čada - jednoho z Králík a jednoho vlastního zaměstnance 

p. Krabec - nezdá se mu prostor malý ? 

p. Čada - většina nabídky je téměř u všech prodejců přes katalogy 

pí Ettelová - prodává jen sedací nábytek nebo i stěny apod. ? 

p. Čada - dodávat můžou všechno, provádí i montáž u zákazníka. 

p. Krabec - jaká je forma jeho podnikání a kde má trvalé bydliště. 

p. Čada - je živnostník a trvalé bydliště má v Těchoníně. 

PhMr. Novák - upravoval by pronajaté nebytové prostory ? 

p. Čada - je třeba jen vybílit, zkrášlit, velké investice nejsou nutné. 

 

paní Oanh Rakašová 

ing. Zima - bude prodávat sortiment zhruba jako na tržnici a bude prodávat sama a nebo má nějakého 
společníka ? 

pí Rakašová - prodávat bude sama 

p. Krabec - z čeho vycházeli při stanovení nabízeného nájemného. Je připravena skutečně platit 
10.000,- Kč měsíčně ? 



pí Rakašová - nabídnutou částku je připravena platit. 

ing. Zima - zná nebytový prostor a bude ho nějak upravovat, např. výlohu ? Jaký bude způsob prodeje 
- pultový nebo si zákazníci budou moci vybírat sami ? 

pí Rakašová - počítá s tím, že si zákazníci můžou vybírat sami. 

p. Strnad - uvažuje o spojení s paní Petrovou ? 

pí Rakašová - neuvažuje 

 

ZD Lukavice, p. Dušek 

ing. Zima - míní podnikat v takovém rozsahu a sortimentu jako dosud ? 

p. Dušek - ano, chtějí zaměstnat králické občany a prodejna by byla i diskontní prodejnou. 

ing. Zima - prodej bude pultový ? 

p. Dušek - ano, prodej bude pultový 

ing. Danielová - jaký sortiment povedou ? 

p. Dušek - jako dosud a bude rozšířen o mléčné výrobky 

ing. Zima - jakou konkrétní představu mají o sanování daní ? 

p. Dušek - po předložení zisků za 1/4 roku nebo za 1 rok by byl vypočítán tzv. 13. nájem jako náhrada 
za daňový únik způsobený tím, že nemají sídlo v Králíkách. Byla by to významná finanční částka. 

ing. Tóth - patřily by k sortimentu i alkoholické nápoje a cigarety ? 

p. Dušek - ano, ale pokud město s prodejem tabákových výrobků nesouhlasí, nemuseli by je prodávat. 

 Už za přítomnosti všech tří zájemců vybraných v prvním kole ing. Zima shrnul: od uchazečů jsme se 
dozvěděli podrobnější informace o jejich podnikatelských záměrech a nyní je třeba určit konečné 
pořadí tří nabídek. Starosta popsal způsob hlasování: 

Každý poslanec dostane tři lístky a napíše na první lístek jméno prvního, na další druhého v pořadí a 
na poslední třetího v pořadí. 

Hlasování: 

Hlasování o 1. v celkovém pořadí: 

ZD Lukavice 9 hlasů 

pí Rakašová 3 hlasy 

p. Čada 3 hlasy 

Hlasování o 2. v celkovém pořadí: 

pí Rakašová 11 hlasů 

p. Čada 2 hlasy 

ZD Lukavice 1 hlas 

Hlasování o 3. v celkovém pořadí: 

p. Čada 13 hlasů 

pí Rakašová 1 hlas 

 

U s n e s e n í MZ č. 01/96 

MZ rozhodlo uzavřít nájemní smlouvu na nebytový prostor v čp. 366 na Velkém náměstí se ZD 
Lukavice za cenu 60.000,- Kč/rok a třináctý nájem odpovídající alikvotnímu daňovému úniku. 



Na druhém místě pro případ, že se ZD Lukavice nebude uzavřena nájemní smlouva, se umístila 
paní Rakašová a na třetím místě, pokud nebude uzavřena smlouva s paní Rakašovou, pan Čada. 

Všichni vybraní se zavazují provozovat činnost podle předloženého podnikatelského záměru. 

Hlasování: 

14:0:0 

 Ing. Zima poděkoval všem zúčastněným a zeptal se, zda mají připomínky k regulernosti výběrového 
řízení. Vzhledem k tomu, že nebyly, starosta tento bod programu ukončil. 

 

2.2 Rozpočet města na rok 1996 

 Ing. Zima zdůvodnil, proč písemný návrh rozpočtu obdrželi  členové MZ až 5. 1. 1996. Předkladatelé 
rozpočtu chtěli, aby  návrh obsahoval co nejaktuálnější údaje, aby nebylo třeba  provádět mnoho změn. 
Požádal členy MZ, aby si v návrhu roz počtu provedli následující změny: 

 

1. příjmy 

 - na straně 2, org. pol. 1591 změnit na 1003,20 

 - na straně 9, org. pol. 2201 změnit na 2018,00 

 - na straně 9, org. pol. 2204 změnit na 1595,00 

 - na straně 10,org. pol. 2202 změnit na 7000,00 

 - na straně 10,org. pol. 2202 změnit na 9000,00 

 

2. výdaje 

 - na straně 2, org. pol. 5101 změnit na 9000,00 

 - na straně 14, org. pol. 5902 změnit na 0,00 

 - na straně 17, připsat org. pol. 5406 924,70 

 - na straně 17, připsat org. pol. 5908 2018,00 

 

 Rovněž celkové příjmy a výdaje je třeba opravit na číslo 59157,00. 

 Starosta zdůraznil, že je třeba si uvědomit, zda peníze, které se ve městě vygenerují, jsou dostatečné 
na to, aby se dařilo město udržovat a maximálně udržet jeho majetek. Město si musí umět vytvořit 
zdroje. 

 Ing. Zima rozdělil: 

I. Výdaje roku 1996 podle jejich typu: 

 1. výdaje investičního charakteru, tj. výdaje přinášející  zlepšení obecního majetku a zvyšující jeho 
kvalitu. Těmito  výdaji jsou např. finanční prostředky na 

 - výstavbu ČOV a kanalizace 

 - dostavbu radnice 

 - výstavbu areálu zdraví 

 - nákup nemovitostí - dvůr, bílý dům 

 - nákup pozemků 

 - rekonstrukci elektrického vedení 22 kV 

 - opravu ZUŠ 



 - opravu Střelnice 

 Na tyto akce je v rozpočtu vyčleněno 32,5 mil. Kč 

 2. výdaje na vylepšení obecního majetku - 3,3 mil. Kč 

 - nové autobusové zastávky 

 - opravy komunikací, další kanalizační sítě 

 

 3. splácení úvěru, které má město z minulého období - v roce  1996 - 3,1 mil. Kč 

 

 4. výdaje provozní 

 

 

II. Příjmy roku 1996 podle jejich typu: 

 1. všechny zdroje, které se podařilo získat mimořádně -  nepravidelné zdroje, které nejsou 
opakovatelné - např. 

 - úvěry a dotace na ČOV 

 - prodej majetku města 

 - úvěr na radnici, dvůr, bílý dům 

 - přebytek z roku 1995 

 Dohromady tvoří tyto příjmy celkem 30 692 mil. Kč. 

 2. ostatní příjmy 

 - daně 

 - globální státní dotace 

 - místní poplatky 

 Dobré je, že provozní náklady města lze plně krýt z vlastních zdrojů a ještě zůstane rezerva. 

Každý úvěr, který si vezmeme, musí být takový, že ho splatíme z vlastních zdrojů, tzn., že si nebudeme 
půjčovat na jeho splácení. 

Rozpočet města je zdravý, ale musí se říci také, že MZ udělalo v minulosti několik rozhodnutí, která 
mají negativní důsledky pro budoucnost. Přijalo riziková ručení, což má veliký dopad, rizika jsou před 
námi a musíme počítat s tím, že se může něco problematického vyskytnout. 

Typy investic musí být takové, aby hodnota vybudovaného přinášela v budoucnu příjem pro městskou 
pokladnu. 

 Rok 1996 bude výjimečný, dosud nikdy se neproinvestovalo tolik finančních prostředků. Poctivé je si 
přiznat, že každé zaváhání má velké důsledky. Pro město je historickou záležitostí výstavba čistírny 
odpadních vod. Budování radnice je na první pohled záležitost ztrátová, ale je to dar dalším generacím, 
který se dá těžko kvantifikovat. Nákup dvora a bílého domu jsou investice, které budou přinášet městu 
finanční prostředky. Je nutné si také říct, proč jsme v určitých směrech třeba nepřiměřeně přísní - např. 
u stanovování příspěvků pro příspěvkové organizace. Investice do školství jsou investicemi pro 
budoucnost města, investice do čistoty a upravenosti města způsobí, že čisté město bude vydělávat i 
více finančních prostředků. Přísně přistupujeme k provozním nákladům. 

 Starosta uvedl, jak budeme v dalších letech splácet úvěry města: 

po dokončení ČOV a kanalizace budeme 7 roků splácet 3,5 mil. Kč ročně. Současně musíme od roku 
1997 splácet úvěr na 6 let se standartním úrokem, tj. ročně 1,5 mil. Kč. Zároveň splácíme starý úvěr na 
Dlouhou ulici a radnici - v roce 1996 3,2 mil. Kč, v roce 1997 3 mil.Kč, v roce 1998 2,5 mil. Kč. 
Přijetím rozpočtu na rok 1996 schválíme to, že do roku 2000 budeme splácet zhruba 5 mil. Kč ročně, 



od roku 2000 3,5 mil. Kč ročně. Může nastat i taková situace, že se dostaneme až do úrovně na hranici 
vlastních zdrojů. Rozpočet na rok 1996 je historický, klíčový, je to pro nás 15 velká odpovědnost. 

Z d i s k u z e: 

ing. Danielová - do budoucna je předpoklad, že se budou snižovat zdroje příjmů z daní pro města. 

ing. Zima - budou se měnit rozpočtová pravidla, již pro letošní rok se změnil poměr v rozpočtech 
obecních a státním. Město má ze 70 % vliv na to, jak budeme bohatí. Do budoucna porostou příjmy, 
tzn. i daně. Letos poprve budou příjmy města i z daní právnických osob. 

ing. Šašek - postačí plánované finanční prostředky na dopravní obslužnost ? Zdají se mu nízké. Vznesl 
dotaz, co je zahrnuto v položkách výdajových - obecní elektřina - 200,00 a radnice - elektřina - 200,00. 

ing. Zima - tyto položky na příštím MZ zpřesní ing. Toman. 

ing. Tóth - ve výdajích na kulturní dům v Dol. Lipce je plánováno jen 500.000,- Kč. Česká pojišťovna 
nám v roce 1995 vyplatila celou pojistku ? 

ing. Zima - celá pojistka byla příjmem roku 1995. 

pí Ettelová - proč v rozpočtu nejsou plánovány prostředky na nové veřejné osvětlení ? 

ing. Zima - máme v úmyslu využít toho, že při rozkopání města (rekonstrukce kanalizace, instalace sítí 
Telecom) bychom mohli potom upravit rozbité povrchy včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Optimalizace projektů na to přinese finanční zdroje. 

PhMr. Novák - jsou reálné plánované příjmy z prodeje nemovitého majetku ? Domnívá se, že by se 
mohly zvýšit prodejem dalších objektů např. hostinec a obchod v Heřmanicích, škola Hedeč, bývalé 
DDM Sluníčko apod. 

ing. Zima - zkušenosti, které jsme v minulosti nabyly, jsou takové, že město by mělo prodat 
nemovitost tehdy, když se ze získaných prostředků může zaplatit něco, co bude městu zase zpětně 
přinášet zisk. 

PhMr. Novák - neprodáme-li některé domy včas, budeme do nich muset jen hodně investovat. 

ing. Zima - prodáme-li např. hospodu a přidáme dalších 50 % z vlastních zdrojů a postavíme nové 
byty, pak je připraven přiklonit se k prodeji takového domu. 

PhMr. Novák - v rozpočtu mu chybí položka na nové byty, bytová politika státu není až tak dobrá, 
situace bytová ve městě je tragická. 

ing. Zima - v rozpočtu položka není, protože není vhodná situace, je třeba vyčkat a snažit se opět 
získat prostředky na sociální byty, jak se nám je podařilo získat v roce 1995. 

PhMr. Novák - ujasnil si, že v rozpočtu nejsou zařazeny dotační zdroje na bílou školu a na nástavbu 
bytů. 

ing. Zima - podle metodiky sestavování rozpočtu tyto zdroje nejsou do rozpočtu zahrnuty. 

Mgr. Berková - částka na KD v Dol. Lipce se jí zda malá v porovnání se 400.000,- Kč na opravu 
Střelnice. 

ing. Zima - vysvětlil další postup při rekonstrukci KD, do 8. 9. 1997 musí být proinvestována částka, 
kterou jsme obdrželi od České pojišťovny. 

Mgr. Berková - původně se plánovalo, že v roce 1996 bude přebudována školní jídelna na Moravské. 
Proč není v rozpočtu ? 

ing. Zima - obrátil se postup, nejprve budou dostavěny pavilony, potom jídelna. 

Mgr. Berková - kvalita stravy v Mistě byla na krátký čas lepší, teď se opět zhoršila. Zaznamenává 
stížnosti dětí i rodičů. 

p. Stejskal - obrácený postup při dostavbě školního areálu na Moravské je výsledkem konzultací se 
stavaři, kteří ho doporučili proto, že je nutné zajistit přístup do dvou nových pavilonů, což by při 
obráceném postupu možné nebylo. 



Mgr. Berková - nedalo by se zlepšit prostředí v Domě pečovatelské služby, když se zrušila SZP a 
příspěvek na ní. 

pí Pecháčková - peníze z příspěvku SZP se rozpustily do jednotlivých kapitol rozpočtu úřadu, který 
náplň SZP převzal. 

ing. Danielová - vznesla dotaz, zda příjmy z prodeje nemovitostí jsou už skutečně jen konkrétní 
částky, které budou kupující v roce 1996 splácet. 

ing. Zima - ano, plánovány jsou jen skutečné splátky. 

ing. Danielová - z čeho se vycházelo při určení částky 3,5 mil. Kč na nábytek na radnici ? 

ing. Zima - z nabídky firem. 

ing. Danielová - vyjádřila obavy, že dvě další zastupitelstva zatížíme splácením úvěru. 

ing. Zima - nikdo moudrý nám toto nemůže vytknout, protože v tak malém městě nemůžeme velké 
investice bez úvěru postavit. Bere na sebe zodpovědnost za toto rozhodnutí. 

p. Strnad - další neukončení radnice není únosné. Je mu jasné, že splácení úvěru bude náročné, 
budeme muset našlapovat opatrně a s tímto vědomím k tomu musíme přistupovat. 

PhMr.Novák - občané by měli zvážit, kolik miliónů se starostovi podařilo do města získat 

p.Strnad - musíme počítat s kritiky z řad občanů. 

PhMr. Novák - při svých častých cestách vidí, že se celé ČR, města a obce mění k lepšímu a i město 
Králíky se vylepšuje. Bez investic není další rozvoj města možný. 

ing. Zima - několik našich předchůdců se snažilo vybudovat novou radnici. Je si vědom, že budou 
určitě kritici. Je třeba si uvědomit, že si ji nestavíme pro sebe, ale že je to historická záležitost. 

p. Krabec - vždycky se najdou lidé kritizující, rozumní lidé budou vidět pokroky. Obrovským 
rozsahem akcí zaděláváme na budoucnost města, argumenty jsou na naší straně. Pokud se vyskytnou 
kritici, nemáme čeho litovat. 

PhMr. Novák - bude možné zaplatit příští rok úvěr bez problému ? 

ing. Zima - ano, ale budeme muset být přísní. 

ing. Toman - dotační prostředky jsme získali tzv. za tři minuty dvanáct. 

p. Krabec - vznesl dotaz, zda částka za nájemné od Zvláštní školy, ZUŠ a Gymnázia je zdvojnásobená 
proti roku 1995, jak se o tom jednalo se Školským úřadem. 

ing. Zima - Školský úřad podepsal nájemné s klauzulí, že pokud nedostanou ze státního rozpočtu 
dostatek prostředků, zaplatí jen původní nájemné. Proto je v rozpočtu pouze tato částka. 

p. Stejskal - v době, kdy se připravoval rozpočet, nevěděli o tom, že se bude stavět nová škola, proto 
návrh rozpočtu jejich školy neobsahuje náklady na tyto nové prostory. 

p. Ryba - popel si můžeme sypat jen za rozhodnutí o rizikových ručeních. Rozhodnutí o tom, že 
schválíme rozpočet 1996,si zodpovíme sami sobě i případným kritikům. 

ing. Petráněk - při projektování nového autobusového nádraží (prostředky na projekci jsou v 
rozpočtu), on osobně odmítá všechno, co nebude účelné - např. nástupní ostrůvky, které jsou v našich 
klimatických podmínkách nevhodné. Připomíná rovněž, aby se důsledně hlídal postup při pracech v 
parku až se bude ošetřovat lípa ztepilá. Jako "zločin komunismu" označil králickou Střelnici. Je 
všeobeně známo, že nevyhovuje téměř ničemu. Stálo by za úvahu získat někoho šikovného, kdo by 
Střelnici posoudil a navrhl možnost zlepšení tepelné izolace apod. Jinak bude Střelnice "žrát" peníze 
dalších 70 let a proto by se mělo urychleně zhodnotit, zda se s ní dá něco udělat. Přál by si, aby na 
vznikajících nebo rekonstruovaných objektech byla umístěna deska a na ní bylo uvedeno, kdo byl v té 
době starostou, popřípadě radními,autor návrhu apod. 

ing. Zima - přiznává, že projekt Střelnice je velký omyl a nastává situace, kdy se vynakládá hodně 
peněz na kulturu, ale jsou to finanční prostředky hodně investované vlastně ne na kulturu, ale na 
opravy Střelnice. 



ing. Tóth - vrátil se k otázce prodeje pohostinství v Heřmanicích a pozastavil se nad tím, že se hovoří 
o tom, že by to mělo přinést užitek městu, ale zapomíná se na vesnice. 

ing. Zima - položil členům MZ otázku, zda mají dojem, že integrované obce jsou diskriminovány. On 
se osobně problémy zabývá a udělal si vlastní rozvahu, co všechno musí být v Králíkách, aby mohli žít 
lidé na vesnicích. Konstatoval, že jsme jim dlužni kvalitu toho, co tam mají, kvantita tam je. 

p.Strnad - vesnicím jsme trvale dlužni např.opravy komunikací, ptá se, kdy to přestaneme jen 
konstatovat. 

ing.Zima - minulý rok se nám nepodařilo splnit některé akce,letos je znovu plánujeme 

Mgr. Berková - občané vesnic to cítí, jsou skromní, ale potřebují větší péči.Např. komunikace jsou ve 
špatném stavu.Často si stěžují, že se na ně zapomíná.Život na vesnici není lehký. 

PhMr. Novák - situace na našich vesnicích je stejná jako v celé republice. Pokud se mladý člověk 
rozhodne bydlet na vesnici, musí počítat s tím, že to má své výhody i nevýhody. 

p. Strnad - je třeba přidat na tempu v péči o vesnici. 

Mgr. Berková - připomíná např.problémy s telefony na vesnicích, které se neustále opakují a jsou 
řešeny pomalu. 

p. Krabec - jako tělocvikář se zastává, aby byl urychleně dobudován sportovní areál. 

 Starosta ukončil diskusi k rozpočtu tím, že shrnul dvě podstatné připomínky k němu, tj. připomínky 
PhMr. Nováka k prodeji nemovitostí a ing.Danielové, která vyslovila obavy z toho, zda město bude 
schopné splácet uvěry a pocit, že zadlužujeme další zastupitelstva. 

 Ing.Petráněk se vrátil k dnes probíhajícímu výběrovému řízení na pronájem nebytového prostoru a 
položil poslancům otázku, proč rozhodli právě tak.Proč si myslí, že nezvítězila výhodnější nabídka. 

/Pozn. zapisovatelky: Protože pan Petráněk hodlá o tomto napsat článek do Králicka, neuveřejňuji 
odpovědi několika členů MZ, kteří panu Petráňkovi odpověděli./ 

U s n e s e n í MZ č.2/96 

Městské zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu města Králíky na rok 1996 ve výši 59 157 000 
Kč. 

Hlasování: 

14:0:0 

pokračování bodu - 

03. Vstupy poslanců 

p. Ryba - kritizoval solení komunikací ve městě, podle jeho názoru jsou solí posypány i komunikace 
ve městě, nejen průtah městem. 

pí. Procházková - několikrát jsme jednali s panem Koukolem, který nám předložil Operativní plán 
úsdržby silnic, jak ho zpracovala SÚS v Ústí nad Orlicí. Průtah našim městem je skutečně uveden jako 
úsek pro kombinovaný posyp - tj. posyp se solí. Vzhledem k tomu, že s městem toto konkrétně 
projednáno nebylo, dělá Městský úřad kroky k tomu, aby se situace objasnila. 

p. Hanák - město se mění k lepšímu, měli bychom se letos zabývat i domy, které např.hyzdí pěší zónu. 

ing.Zima - s majiteli domů jednáme. Např.dům čp.283 je tímto 

případem.Bývalí majitelé se zachovali nemorálně a soud rozhodl, že město má znovu zaplatit pozemek. 
Soud nehledal pravdu, soud posoudil jen platnost smlouvy. Podle názoru starosty by jediné korektní 
řešení bylo, kdy bývalí majitelé domu přišli a peníze nám vrátili. 

p.Langr - na dnešním výběrovém řízení je vidět, že je zájem o prostory a v nejbližší době by se měla 
vybudovat tržnice. 

p.Krabec - bude možné koordinovat práce při rozkopání městě, aby to nebylo v hlavní turistické 
sezóně a aby doba rozkopání byla co nejkratší? Řada věcí se podle jeho názoru dělá ještě socialisticky, 
v zahraničí se buduje jinak. 



ing. Zima - rozsah akcí je tak veliký, že budou probíhat i v sezóně 

p. Strnad - oponuje p. Krabcovi,myslí si, že v Králíkách se nebuduje špatně, pozoroval např.postup 
při dláždění v Ústí nad Orlicí a tam byla situace mnohem horší. 

pí. Ettelová - mají možnost zájemci o koupi domů v první vlně podle vyhlášky MZ č.10 se ještě 
přihlásit ? 

p. Krabec - je to případ jejich domu, mají zájem, ale v termínu se přesně nevyjádřili. 

pí. Procházková - termín byl stanoven do 30.11.1995 a zájemci byli ing. Foglem z majetkového 
odboru MÚ dopisy na tento termín včas upozorněni. 

                                                                  

zapsala Ivana Procházková 

Ověřovatelé zápisu: 

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

pí Věra Ettelová ...................... 

 

Ing. Anton Zima Ivana Procházková 

 starosta zástupce starosty 

 

 


