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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 23 

rady města  
konané dne 6.6. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek,  
                                                      Arnošt Juránek, Pavel Kalianko 
 
Omluven:                                           Mgr.Zdeněk Němeček 
 
 
RM bere na vědomí zprávu ředitele ZŠ 5. května Mgr. Vlastimila Kubíčka. 

zodpovědný: OŠKT 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 431 v k.ú. Červený Potok, 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: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 600/3 a p.p.č. 242 v k.ú. Horní Lipka, 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: 4:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 68/1 a p.p.č. 68/5 v k.ú. Králíky, návrh kupní 
ceny 200,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje. Současně RM schvaluje zřízení věcného břemene na p.p.č. 68/5 
– právo vstupu za účelem opravy a údržby kanalizačního sběrače. Věcné břemeno 
se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

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

RM schvaluje ukončení nájemní vztahu na pronájem pozemku st.p.č. 862 v k.ú. Králíky 
s pí Němečkovou, Králíky a to dohodou ke dni 30.6.2006. 

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

 
RM revokuje své usnesení číslo RM/2006/02/029. Současně RM schvaluje spoluúčast na 
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schváleném grantovém programu na opravu kulturní památky farního kostele 
Navštívení Pany Marie v Červeném Potoce ve výši 20% z celkových nákladů, 
maximálně do výše 100 000,-Kč. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování:4:0:0 

 
RM bere na vědomí termín konání ART EX 2006 a souhlasí s umístěním pódia na 

Velkém náměstí ve dnech konání této akce.  
zodpovědný: PO Klub Na Střelnici, odbor  školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních 

věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí přehled o kvalifikačních předpokladech ředitelů škol zřizovaných 

městem Králíky. 
zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o vyhlášení volných dnů řediteli ZŠ.  

zodpovědný: ZŠ Moravská, ZŠ 5.května, odbor  školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci přidělení dotace v rámci SIPVZ.  

zodpovědný:  odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje odměnu pro ředitelku Městské knihovny Králíky, paní Marečkovou za 

výkon regionálních funkcí knihovny za období leden-červen 2006. 
zodpovědný: tajemník, ředitelka městské knihovny 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM se seznámila s cenovou nabídkou firmy STRABAG, a.s. Rychnov nad Kněžnou na 

opravu místních komunikací v Králíkách. Ukládá odboru VTS, aby zajistil smlouvu 
o dílo s výše uvedenou firmou na tyto práce. 

zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na stavbu „Překladiště kompostu 

v Králíkách“ a navrhuje, aby stavbu provedla firma STAVOFIN, s.r.o. Králíky. 
Zároveň vyzývá odbor VTS k předložení smlouvy s vybranou firmou na výše 
uvedenou stavbu. 

zodpovědný: odbor VTS 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu mezi Městem Králíky a ČEZ Distribuce a.s. Plzeň o provedení 

nového vedení 1 kV ze stávající trafostanice k nově navrženému pilíři u budovy 
tělocvičny čp. 488 ulice Nádražní Králíky a zároveň pověřuje starostu města 
podpisem výše uvedené smlouvy. 

zodpovědný: odbor VTS, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o dílo o provedení archeologického dozoru a záchranného 

výzkumu na stavbu „Evropský dům v Králíkách“ a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM projednala návrh závěrečného účtu města Králíky a ukládá finančnímu odboru 

předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: 13.6.2006 
hlasování: 4:0:0 

 
RM ukládá finančnímu odboru ve spolupráci s OŠKT a ředitelem PO Klubu Na 

Střelnici Králíky předložit na mimořádném jednání RM dne 13. 6. 2006 zprávu, 
jakým způsobem je na PO Klub Na Střelnici splněna podmínka vnitřní finanční 
kontroly, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
popřípadě, aby navrhl RM opatření k jeho splnění. 

zodpovědný: finanční odbor, na vědomí: OŠKT, ředitel PO Klubu Na Střelnici Králíky 
termín: 13.6.2006 
hlasování: 4:0:0 

 
 

 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 

 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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