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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 26 

rady města  
konané dne 27.6. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Mgr. Dušan Krabec,Arnošt Juránek, Mgr. Jan Holčapek,  
                                                      Mgr. Zdeněk Němeček, Pavel Kalianko 
 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
RM revokuje usnesení RM/2005/29/429 ze dne 19.07.2005 a ukládá MO uzavřít se 

společností Novalamp, s.r.o., Králíky 393 řádnou směnnou smlouvu, a to v souladu 
s usnesením ZM/2004/05/085. 

 Zároveň RM pověřuje vedoucí MO dalším jednáním s OSSZ Ústí nad Orlicí 
k provedení částečného zastavení výkonu rozhodnutí soudcovského zástavního 
práva na pozemku p.p.č. 1820/36 v k.ú. Králíky. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Městem Králíky a společností 

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun v předloženém upraveném znění, a 
to z důvodu plánovaného technického zhodnocení nebytového prostoru, v souladu 
s Čl. III, odst. 3 Pravidel o pronajímání nebytových prostorů v majetku Města 
Králíky. 

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

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1820/15 v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 207/2 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 bere na vědomí zaslání souhlasu MŠMT s prodejem části pozemku p.č. 1208/1 

v k.ú. Králíky od ČR s právem hospodaření Výchovného ústavu, dětského domova 
se školou, základní školy a školní jídelny v Králíkách, Králíky 383 na Město 
Králíky a ukládá MO předložit nákup pozemku na jednání ZM. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 741/2 v k.ú. Dolní Hedeč, návrh kupní ceny 

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

 Zároveň RM ukládá MO před projednáním záměru prodeje části pozemku p.p.č. 
741/2 v k.ú. Dolní Hedeč v ZM svolat šetření na místě samém za účasti členů ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:1:0 (proti p. Juránek) 

 
RM bere na vědomí provádění průzkumných prací pro stavbu Penny Marketu Králíky 

a jako vlastník pozemku souhlasí za tímto účelem se vstupem na část pozemku 
p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky společnosti GRESIN-INVEST s.r.o., Praha. 

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

 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 1494/1, 1494/2 a pozemku ve zjednodušené 

evidenci p.č. (485)GP vše v k.ú. Dolní Boříkovice, návrh kupní ceny 10 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 nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 365, 367, 369, 370 a st.p.č. 72 v k.ú. Dolní 

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

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu podzemního uložení vedení 

kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 550/3 v k.ú. Dolní Lipka a práva vstupu na 
pozemek za účelem údržby a oprav pro oprávněné ČD a.s., Pardubice, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace stavby uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. 

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

 
RM bere na vědomí sdělení ÚZSVM Ústí nad Orlicí o přechodu sbírkových fondů a 

zároveň pověřuje vedoucí MO dalším jednání o majetkoprávním vypořádání 
sbírkového fondu a dále ukládá sdělit ÚZSVM vyjádření ředitele Městského muzea 
Králíky. 

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

 
RM souhlasí s doplněním konceptu ÚPD Králíky o požadované podněty, ve kterém 

budou následně projednány.  
zodpovědný: stavební odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM nesouhlasí s prezentací města v katalogu spol. Inform Net Partners. 

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

 
RM schvaluje ve smyslu ustanovení  § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů rozpočtová opatření KÚ PK číslo 10012 a 10013, 
kterými se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku  259.013,- 
Kč. RM dále schvaluje interní rozpočtové opatření na přesun prostředků ve výši 
400.000,- Kč na zpevněnou plochu pro dočasné ukládání bioodpadů z prostředků 
schválených na skládku inertního materiálu v Dolních Boříkovicích. 
Příjmy po úpravě budou činit ………..    92 036 126  Kč 
Výdaje po úpravě budou činit ……….   102 964 126  Kč 
Financování ……………………………    10 928 000  Kč  

zodpovědný: finanční odbor  
termín: 30.6.2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí zprávu finančního odboru ohledně odstranění závad zjištěných 

auditorem na PO KNS. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM na základě výsledků výběrového řízení schvaluje uzavření pojistné smlouvy na 

pojištění Města Králíky s pojišťovnou Generali, a. s. se sídlem Praha 2, a to na 
pojištění se spoluúčastí, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

zodpovědný: finanční odbor  
termín: 30.6.2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM neschvaluje použití finančních prostředků poskytnutých městem na provoz MŠ na 

překlenutí nedostatku mzdových prostředků a ukládá ředitelce MŠ Prostřední 
Lipka předložit na příští jednání RM přesnější specifikaci žádosti (částku a důvod). 

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

 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty ze suchého 
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javoru rostoucího poblíž domu č.p. 81 v obci Dolní Hedeč s panem Hubeným, 
bytem Vysoké Mýto. Veškeré práce spojené se zpracováním dřevní hmoty a 
úklidem  klestu provede žadatel ve vlastní režii. 

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

 
RM schvaluje návrh smlouvy firmy Stavofin, s.r.o. Králíky na stavbu: „Překladiště 

kompostu v Králíkách“ a zároveň pověřuje starostu města podpisem výše uvedené 
smlouvy. 

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

 
RM bere na vědomí kalkulaci nákladů na odkanalizovanou vodu pro rok 2006.  

zodpovědný: tajemník, p. Knettig 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM revokuje usnesení č. RM/2006/25/352 a schvaluje finanční příspěvek 1.500,- Kč, 

proti doloženým nákladům, na nákup pohárů na akci okrsku SDH č. 24, konané 
dne 3. 6. 2006. 

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

RM ve funkci valné hromady společnosti Služby města Králíky, s.r.o. po provedeném 
výběrovém řízení doporučuje do funkce jednatele a ředitele společnosti pana 
Moronga, Králíky a ukládá starostovi projednat s ním bližší podmínky.  

zodpovědný: tajemník, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
Zapsala: Lenka Faltusová 

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