
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 21 

rady města  
konané dne 23.05. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 1401/2 v k.ú. Dolní Boříkovice, návrh kupní 

ceny 20,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje. 

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

 
RM jako vlastník pozemku p.p.č. 2139/1 v k.ú. Králíky souhlasí s požárně nebezpečným 

prostorem, a to z důvodu přístavby garáže na pozemku p.p.č. 1043/1 v k.ú. Králíky 
ve vlastnictví paní Jelínkové, Králíky. 

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

  
RM doporučuje prodej pozemků st.p.p.č. 364/1 a 365 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny 

50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje. 

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

 
RM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1 v čp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického 

podílu ve výši 91/1000 na pozemku st.p.č. 200 a společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky manželům Ptáčkovým, Králíky. 

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

 
RM bere na vědomí závěr z úvodního jednání mezi městem a LS Hanušovice týkající se 

majetkoprávního převodu lesních pozemků.  
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí stanovisko Pozemkového fondu ČR k bezúplatnému převodu 
zemědělských pozemků podle § 5 odst. 1, písm. ě) k realizaci zeleně a ukládá odboru 
RR zapracovat do nového ÚP tuto podmínku tak, aby pozemky splňovaly 
bezúplatný převod dle § 5, odst. 1, písm. e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

zodpovědný: odbor RR, MO  
 



 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ukládá MO pozvat na jednání RM dne 30.05.2006 žadatele o nájem nebytových 

prostor v čp. 275 na Velkém náměstí v Králíkách: 
- Pekárny Falta, s.r.o. 
- Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o.,  

aby předložili své nabídky, případně je doplnili. 
Zároveň RM rozhodla, že žadatelé paní Vidrmová a pan Venzara nebudou pozváni a 
to z důvodu, že jejich žádosti neobsahovaly specifikaci předmětu nájmu dle zadané 
nabídky (čl. III odst. 2. písm. b) Pravidel o pronajímání nebytových prostorů 
v majetku Města Králíky).  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje uplatnění sankce vůči správci bytového fondu města Společnosti Služby 

města Králíky, s.r.o., Králíky 462, a to krácení odměny ve výši 50% po dobu od 01. 
07.2005 do 31.03.2006.  

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (zdržel se Kalianko) 

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků ve zjednodušené evidenci st.č. (37)GP, p.č. 

(207/2)GP, (224)GP, (321)GP vše v k.ú. Horní Lipka za účelem zemědělského 
hospodaření, za roční nájemné ve výši 575,- Kč, a ukládá záměr pronájmu zveřejnit. 

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

 
RM schvaluje Přílohu smlouvy o dílo týkající se zajištění provozu  veřejného osvětlení v 

roce 2006. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předloženou žádost firmy p. Pavlaty, Hradec Králové a schvaluje 
pořádání IV. ročníku automobilové soutěže Labská Trotina Rallye na území města 
Králíky dne 21. října 2006. Dále bere na vědomí úplnou uzavírku silnice III/31220 
ve směru Králíky – Dolní Hedeč – Horní Orlice po dobu konání uvedené akce 

 zodpovědný: odbor VTS 
 termín: ihned 
 hlasování: 5:0:0 
 
RM nemá námitky s provedením převodu p.p.č. 730/2 v k.ú. Dolní Hedeč na žadatele. 
 zodpovědný: odbor RR 
 termín: ihned 
 hlasování: 5:0:0 
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RM neschvaluje finanční příspěvek firmě Nakladatelství Bor na vydání publikace „Z 
babiččiných vyprávění“. 

 



 

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

 
RM schvaluje podání žádosti Města Králíky do Programu podpory kulturních aktivit v 

Pardubickém kraji na rok 2006 – 2.kolo na akci ART EX 2006. 
zodpovědný: PO Klub Na Střelnici, odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo uzavíranou mezi Městem Králíky a firmou DARUMA 

Plzeň, na zhotovení zvukového informačního průvodce DVG ORBIS a pověřuje 
starostu jejím podpisem. 

zodpovědný: místostarosta, starosta, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ukládá vedoucímu odboru ŠKT předložit na příští jednání RM přehled s 

kvalifikovaností ředitelů školských zařízení na funkci ředitel. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ukládá řediteli ZŠ 5. května svolat radu školy a vyjádřit se k závěrům inspekční 

zprávy a ke stížnostem rodičů ohledně pozdních příchodů učitelů do vyučování, 
případně k jejich nepřítomnosti.  

zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel ZŠ 5. května 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
RM ve funkci valné hromady společnosti SMK s.r.o. odvolává z funkce ředitele a 

jednatele společnosti pana Langhanse ke dni 31. 5. 2006. 
zodpovědný: starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ve funkci valné hromady pověřuje řízením společnosti SMK s.r.o., do doby 

jmenování nového ředitele a jednatele společnosti, pana Knettiga. 
zodpovědný: starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ve funkci valné hromady ukládá starostovi města vyhlásit výběrové řízení na 

obsazení místa ředitele a jednatele společnosti SMK s.r.o. 
zodpovědný: starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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