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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 34 

rady města  
konané dne 5.09. 2006  

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

Mgr. Jan Holčapek, Pavel Kalianko,  
Mgr.Zdeněk Němeček 

 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška  
 
 

- RM doporučuje vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty z titulu pozdní úhrady 
kupní ceny dle kupní smlouvy o prodeji movitých věcí ze dne 31.12.2004 uzavřené 
mezi Městem Králíky a společností Služby města Králíky, s.r.o., Králíky. Zároveň 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: 12.09.2006 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 2072/6 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny 
50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje. 
Zároveň RM schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemku p.p.č. 2072/6 
v k.ú. Králíky – právo vstupu za účelem opravy a údržby vedení trasy 
kanalizačního potrubí pro oprávněné Město Králíky, a to na dobu neurčitou a 
bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM revokuje usnesení RM/2006/33/500 ze dne 29.08.2006. 

Zároveň RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2006/06/155 ze dne 11.07.2006 a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: 12.09.2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Králíky a firmou Moravec Zdeněk, Králíky 

– Klempířské a natěračské práce ve výškách na stavbu – „Oprava střešní 
konstrukce na bytovém domě čp.660 v Králíkách“ a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí s provedením výchovné probírky porostu náletových dřevin na p.p.č. 3123 
v k.ú. Králíky na ploše cca 700 m2. 

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

 
RM souhlasí se skácením 2 ks  javorů na p.p.č. 790 v  k.ú. Dolní Hedeč (u čp. 90 a 89 v 

obci Dolní Hedeč). 
zodpovědný: odbor Ž 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM vyhlašuje 2.kolo dotačního a příspěvkového programu města Králíky pro rok 2006 

v termínu do 20. září 2006 , a to v kategorii: A2, A3 a B1, B2. K rozdělení bude 
částka ve výši do 30 000,-- Kč. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s převodem invetárního čísla 17 (2 ks nerezové hrnce) z MŠ Pivovarská na 
LT Hněvkov za účelem doplnění vybavení kuchyně. 

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

RM schvaluje finanční příspěvek na vydání reedice brožury Dolní Morava – Králický 
Sněžník ve výši Kč. 3.000,-- za účelem propagace města ve dříve stanoveném 
rozsahu. 

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

RM schvaluje pro školní rok 2006/2007 ZŠ Králíky, 5.května 412, okres Ústí nad Orlicí 
výjimku z počtu žáků v 6.ročníku ZŠ na 33 žáků ve třídě. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitel ZŠ Králíky, 5.května 412, okr. 
Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2006/06/140 a doporučuje uzavření smlouvy o 
úvěru ve výši 3 700 000 Kč s Českou spořitelnou, a.s. na nákup nemovitosti č.p. 364 
na pozemku st.p.č. 223 a pozemků st.p.č. 223  a p.p.č. 224 v k.ú. Králíky s dobou 
splatnosti 15 let a zajištěním úvěru budoucími příjmy a ukládá FO předložit bod 
na jednání ZM. 

 zodpovědný:  finanční odbor  
termín: 12.9.2006 
hlasování: 5:0:0 

 



 3

RM doporučuje zřízení příspěvkové organizace „Centrum sociálních služeb“ a ukládá 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit bod na jednání ZM. 

 zodpovědný:  sociální odbor  
termín: 12.9.2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ředitele 

příspěvkové organizace „Centrum sociálních služeb“. 
zodpovědný: tajemník, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podání žádosti o podporu v grantovém schématu vyhlášeném 

Pardubickým krajem v rámci SROP - podopatření 4.1.2 Podpora regionálních a 
místních služeb cestovního ruchu na projekt Turistická oblast Králický Sněžník – 
partnerství v cestovním ruchu.  

zodpovědný: starosta 
termín: 12.09.2006 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 

      Zapsal: Miroslav Bouška 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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