
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 10 

rady města  
konané dne 7. 3. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr. Zdeněk Němeček 
 

Z části jednání omluven:                 Arnošt Juránek, 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1479/2 v k.ú. Dolní Boříkovice – 

ostatní komunikace od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na 
město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o zájemcích o výstavbu supermarketu v Králíkách a 

zároveň doporučuje pověřit starostu města dalším jednáním se zástupci obou 
společností o dalších podmínkách výstavby supermarketu.  

RM dále ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2005/04/073 ze dne 12.04.2005 a ZM/2005/11/250 

ze dne 13.12.2005 a doporučuje schválit usnesení v tomto znění: 
a) ZM schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 500.000,-- Kč společnosti Služby města 

Králíky, s.r.o., IČ 26007959, na financování hygienizace kalů z ČOV. 
b) ZM schvaluje provedení zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města 

Králíky, s.r.o., IČ 26007959, z dosavadní výše 200.000,-- Kč na 1.800.000,-- Kč. 
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem jediného 
společníka společnosti – Města Králíky ve výši 1.600.000,-- Kč. 

Zároveň RM ukládá MO zařadit oba body na jednání ZM do majetkových operací. 
zodpovědný: starosta, majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí likvidaci movitých věcí z čp. 61 v k.ú. Prostřední Lipka z důvodu 

nefunkčnosti. 
Zároveň schvaluje prodej movité věci - kotle DOR 24 kW (inv.č. 1) umístěného v čp. 

61 v k.ú. Prostřední Lipka panu Miroslavu Štaiglovi, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

1 
RM bere na vědomí zprávu odboru ŽP týkající se návrhu nového systému třídění a 

 



 

některých dalších návrhů firmy SMK s.r.o., které se týkají odpadového 
hospodářství a zároveň ukládá jednateli SMK v termínu do konce měsíce dubna 
2006 vyřídit souhlas KÚ k provozování sběrného dvora.  

zodpovědný: odbor ŽP, jednatel společnosti SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2006/10/120: RM ukládá jednateli společnosti SMK předložit RM předběžné 

výsledky hospodaření společnosti za rok 2005 na jednání RM dne 28. 3. 2006. 
zodpovědný: jednatel společnosti SMK 
termín: 28. 3. 2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ve smyslu § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 

schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Králíky za rok 
2005 a schvaluje finanční vypořádání  příspěvkových organizaci za rok 2005 takto:  

-          Nedočerpané mzdové prostředky organizací Městská knihovna Králíky, Městské 
muzeum Králíky, Klub Na Střelnici Králíky ponechává organizacím ke krytí 
zvýšených provozních výdajů. 

-          Zlepšený hospodářský výsledek ponechává, v souladu  s ustanovením § 29 a 30 
zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném 
znění, organizacím Mateřská škola Pivovarská Králíky, Mateřská škola Moravská 
Králíky, Mateřská škola Prostřední Lipka, Základní škola Moravská Králíky, 
Základní škola  5. května Králíky,  Městské muzeum Králíky a Klub Na Střelnici 
Králíky k převedení  do rezervního fondu své organizace.   

-          Organizaci Školní jídelna Moravská Králíky ponechává zlepšený hospodářský 
výsledek k rozdělení do fondu odměn a fondu rezervního v souladu  s ustanovením § 
29,30 a 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění. 

-          Organizaci Městská knihovna  Králíky schvaluje, v souladu se zněním § 30 odst. 
(3) písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění, uhradit ztrátu hospodaření roku 2005 ze svého rezervního fondu. 

-          Organizaci Mateřská škola Červený Potok ukládá zhoršený hospodářský 
výsledek hospodaření roku 2005 uhradit ze zlepšeného hospodářského výsledku 
v roce 2006. 

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

 
RM schvaluje  dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo mezi Městem Králíky a Službami města 

Králíky s.r.o., jehož předmětem je změna v části B. Zimní údržba komunikací, 
článku V., v bodu 3. 

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

 
RM souhlasí s užitím městského znaku pro účely umístění na pohlednice, které budou 

vydány vydavatelstvím Ing. Rudolfa Ropka.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor vnitřních věcí, odbor školství, kultury a 
tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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3 

 
RM schvaluje zplnomocnění p. Jaroslava Langhanse k uzavírání smluv o pronájmu 

hrobových míst a pověřuje starostu podpisem plné moci. 
zodpovědný: jednatel společnosti SMK, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí informace o novele nařízení vlády č. 50/2006 a ukládá tajemníkovi 

předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: tajemník 
termín: 14.3. 2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí požadavek na leasingové smlouvy a ukládá tajemníkovi předložit 

bod na jednání ZM. 
zodpovědný: tajemník 
termín: 14.3. 2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obcí mikroregionu Hanušovicko za 

rok 2005 a ukládá místostarostovi její vyvěšení na úřední desce města. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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