
 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 01 

rady města  
konané dne 3. 1. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Mgr. Dušan Krabec, Arnošt Juránek, Mgr. Jan Holčapek,  

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM ukládá MO připravit nová pravidla pro pronajímání nebytových prostor v majetku 

Města Králíky. Dále ukládá v pravidlech upravit: 
• pravidelnou valorizaci nájemného  
• stanovení základního nájemného podle atraktivity polohy nebytového prostoru 
• provádění oprav a technického zhodnocení nebytového prostoru 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín:  průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje bezúplatný převod části komunikace – pozemku p.p.č. 867/1 a mostu 

ev.č. 31227-1 vše v k.ú. Červený Potok od Pardubického kraje, Pardubice na Město 
Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: 10.01.2006 
hlasování: 4:1:0 (proti Mgr. Krabec) 

 
RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2003/14/277 ze dne 09.12.2003, ZM/2003/08/152 

ze dne 08.07.2003, ZM/2004/08/122 ze dne 08.06.2004 a ZM/2005/04/059 ze dne 
12.04.2005 a doporučuje bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Dolní Lipka, 
Prostřední Lipka  a Horní Lipka o celkové výměře 677 m2 (soupis pozemků je 
uveden v příloze zápisu) a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr převodu. 

 Zároveň RM souhlasí se stavební činností na uvedených pozemcích ve vlastnictví 
města, a to za podmínek uvedených ve stanovisku č.j. 6009/VT/PS/03/231 ze dne 
23.06.2003.   

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: 10.01.2006 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá odboru VV a MO projednat se společností ZEOS, s.r.o., možnost umístění 
sirény na části pozemku p.p.č. 100/3 v k.ú. Prostřední Lipka.  

zodpovědný: majetkový odbor, odbor VV 
termín: ihned 
hlasování:5:0:0 
 

RM schvaluje požádat vlastníka pozemků p.p.č. 527/1 a 530/1 v k.ú. Prostřední Lipka, 
tj. ČR-PF ČR, ÚP Ústí nad Orlicí o pronájem části těchto pozemků na nezemědělský 
účel, tj. na uložení stavby „Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Prostřední 
Lipka“. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje ukončení pronájmu pozemku st.p.č. 1078 v k.ú. Králíky s panem 

Marianem Lopuchovským, Rudoltice dohodou, a to k 03.01.2006. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej objektu – garáže na st.p.č. 1078 a st.p.č. 1078 v k.ú. Králíky a 

navrhuje demolici objektu. Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: 10.01.2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM v současné době nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 498 v k.ú. Králíky a ukládá 

MO předložit bod na jednání ZM. 
Zároveň RM ukládá vedoucímu odboru VTS ve spolupráci s vedoucí MO zajistit 

všechny dostupné doklady k prokázání vlastnictví stavby komunikace na pozemku 
p.p.č. 2210/4 v k.ú. Králíky a předání právnímu zástupci města k právnímu 
posouzení.  

Dále RM pověřuje vedoucí MO jednáním s vlastníkem pozemků p.p.č. 2210/4 a p.p.č. 
1932/39 v k.ú. Králíky paní Danuškou Kubů o případné směně pozemků. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: 10.01.2006, část průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM revokuje usnesení RM/2005/52/766 ze dne 20.12.2005 a ukládá MO postupovat 

podle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje poskytnutí příspěvku Konfederaci politických vězňů ČR na podporu 

činnosti, a to ve výši 1.000,-- Kč. Tento příspěvek bude vyplacen pověřenému 
členovi výboru, který se dostaví po oznámení k finančnímu odboru MěÚ Králíky.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí 
finanční odbor 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Fondu ohrožených dětí.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o úvěru č. 3985/LCD na 2.100.000,- Kč uzavřenou mezi Českou 

spořitelnou, a.s. Praha a Městem Králíky dne 28.11.2005 a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

zodpovědný: finanční odbor, starosta 
termín: ihned 2 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM ukládá odboru VTS zveřejnit na Centrální adrese zadání veřejné zakázky stavby 

„Dostavba areálu ZŠ ul. Moravská v Králíkách“ jako celek a současně stanovuje 
kritéria pro posouzení nejlepší nabídky: 
1. nabídková cena  60% 
2. lhůta výstavby  20% 
3. smluvní podmínky  10%  
4. záruční podmínky  10% 

zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje přílohu č. 6/2006 ke smlouvě o dílo uzavřené se spol. s r.o. SMK a 

pověřuje starostu města jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor ŽP, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí žádost občanů o znovuprojednání a vyslovení stanoviska v otázce 

další existence gymnázia v Králíkách . 
zodpovědný: tajemník, odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: leden 2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje partnerskou smlouvu uzavřenou mezi městem Králíky a Pražskou 

provincií kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé) na Hoře Matky Boží 
a pověřuje starostu jejím podpisem.  

zodpovědný: místostarosta, starosta, odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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