
 1

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 32 

rady města  
konané dne 15.08. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Arnošt Juránek, Pavel Kalianko, Mgr. Zdeněk Němeček 
     Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM doporučuje požádat o nabytí nepotřebného vojenského majetku – bytového domu 

čp. 622 na st.p.č. 804, jiné stavby bez čp. na st.p.č. 1093, pozemků st.p.č. 804, 1093 a 
p.p.č. 650/2 vše v k.ú. Králíky do vlastnictví města darovací smlouvou podle zákona 
č. 174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, 
s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo vnitra ČR, z vlastnictví České republiky 
na územní samosprávné celky. 

Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: 12.09.2006 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o narovnání a vzájemném započtení pohledávek mezi Městem 
Králíky a paní Mackovou, Králíky s tím, že po započtení vzájemných pohledávek 
vznikla nová pohledávka Městu Králíky za paní Mackovou. 

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

 
RM v souladu se schválenými Pravidly pro pronajímání bytů v majetku Města Králíky 

neschvaluje přijetí žádosti o nájem městského bytu paní Martincové, Heřmanice. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (zdržel se  p. Juránek) 

 
RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2006/03/054 ze dne 14.03.2006 a doporučuje 

schválit směnu pozemku p.p.č. 1071/27 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Města Králíky 
za pozemek p.p.č. 1071/28 v k.ú. Králíky ve vlastnictví společnosti BENZIVA, a.s., 
Praha , s tím, že mezi hodnotami nemovitostí není rozdíl. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: 12.09.2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM jako vlastník pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (1091)GP v k.ú. Horní Lipka 

souhlasí se zařazením pozemku v nové ÚPD do území k rekreačnímu bydlení. 
Zároveň RM doporučuje prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (1091)GP 

v k.ú. Horní Lipka, návrh kupní ceny 20 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a 
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ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. (1091)GP, (1090)GP, 
(1089/2)GP a části pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. (1087)GP, (1088)GP, 
(1089/1)GP, (1092)GP  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: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu mezi Městem Králíky a ČEZ Distribuce, a.s. Plzeň o připojení 
nového odběrného místa – hasičská klubovna Prostřední Lipka a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na realizaci akce: „Přeložka vrchního vedení 

NN ulice Nádražní pro objekt čp. 488 v Králíkách“ a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

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

 
RM ukládá odboru VTS zajistit veřejnou soutěž podle § 38 zákona 137/2006 Sb. Na 

stavbu „nástavba 9. bytových jednotek“ na budově čp. 841-843 v Králíkách. Výzva 
k předložení nabídky bude zaslána: fa VAKSTAV Jablonné nad Orlicí, STAPO 
Ústí nad Orlicí, Agrostav Ústí nad Orlicí, Stavofin Králíky, Fortex  Šumperk, První 
litomyšlská stavební Litomyšl. 

RM dále schvaluje kritéria pro hodnocení soutěže: 
1. cena        70 % 
2. platební podmínky                                                    12 % 
3. záruční lhůta za provedené práce                           10 % 
4. lhůta výstavby        8 % 

     zodpovědný: odbor VTS  
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 10008, kterými se  
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 361.509,- Kč.  

RM schvaluje interní rozpočtové opatření na přesun prostředků ve výši 925.720,-  Kč 
z toho 25.720,- Kč na zvýšení příspěvku pro Městskou knihovnu v Králíkách. 
Příjmy po úpravě budou činit ………..    92 627 527,-  Kč 
Výdaje po úpravě budou činit ……….   103 555 527,-  Kč 
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Financování ……………………………    10 928 000,-  Kč  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje uzavření smlouvy o investičním úvěru ve výši 18.000.000,- Kč s Českou 

spořitelnou, a.s. na financování celkové rekonstrukce objektu č.p. 353 ( Evropský 
dům) na st. p. č. 213 v k.ú. Králíky s dobou splatnosti 6 let a zajištěním úvěru 
budoucími příjmy města a ukládá finančnímu odboru předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM Králíky schvaluje Smlouvu o dílo na vážení odpadu s firmou Rolnická a.s., Červená 

Voda a pověřuje starostu jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor ŽP, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (zdržel se p. Kalianko)  

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro 

územní řízení stavby domu s pečovatelskou službou v Králíkách a za dodavatele 
projektu vybrala firmu: Ing. Arch. Harazim. RM ukládá odboru VTS, aby 
předložil návrh smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 

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

 
RM  bere na vědomí podnikatelský záměr pana Martina Šily.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor ŠKaT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM  souhlasí se zabezpečením „Hedečské pouti“ prostřednictvím TJ Dolní Boříkovice 

v zastoupení pana Majzlíka.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM jmenuje od 1.9.2006 vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví pana Strnada. 

zodpovědný: tajemník 
termín: 1.9.2006 
hlasování: 4:0:1 (zdržel se Mgr. Holčapek) 

 
RM schvaluje podání žádosti o spolufinancování projektu do Fondu malých projektů 

iniciativy EU - Interreg IIIA s názvem: „3. Kulturní setkání příhraničí Králíky - 
Międzylesie 2007“ a zařazení nákladů na realizaci projektu ve výši 220.500,- Kč  do 
rozpočtu města na rok 2007. 

zodpovědný: místostarosta, na vědomí finanční odbor 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 

Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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