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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 38 

rady města  
konané dne 3. 10. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Arnošt Juránek, Pavel Kalianko 

Mgr.Zdeněk Němeček, Mgr. Jan Holčapek  
 

Z části jednání omluven  Mgr. Dušan Krabec 
 
 
 
RM schvaluje předložené znění kupní smlouvy č. 2006/2312/0665 mezi Městem Králíky 

a Českou spořitelnou, a.s., Praha 4 na převod nemovitosti čp. 364 na st.p.č. 223, 
st.p.č. 223 a p.p.č. 244 vše v k.ú. Králíky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Zároveň RM schvaluje předání nemovitosti čp. 364 v Králíkách pod správu správce 
bytového fondu Služby města Králíky, s.r.o., Králíky . 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje prodej plynovodní přípojky umístěné na pozemcích p.p.č. 278/2, 1071/1, 

1082/2, 1082/11, 1083/1, 1083/2, 1083/4, 1083/7 a 1084/2 v k.ú. Králíky a zároveň 
schvaluje znění předložené kupní smlouvy č. 141/05/2006 mezi Městem Králíky a 
Východočeskou plynárenskou, a.s., Hradec Králové, a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. 

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

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – učebny č. 2 v přízemí v čp. 367 na 
Velkém náměstí v Králíkách (Gymnázium Králíky) v rozsahu jednoho dne v týdnu 
panu Mgr. Bergmanovi, Králíky. 

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

RM doporučuje prodej pozemků st.p.č. 20 a p.p.č. 65 v k.ú. Dolní Hedeč, návrh kupní 
ceny u st.p.č. 50 Kč/m2  a u p.p.č. 10,- 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 schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 498 v k.ú. Králíky za účelem užívání 
zahrady za roční nájemné ve výši 1.163,- Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM/2006/38/588: RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 2210/4 a části pozemku p.p.č. 

1932/39 v k.ú. Králíky od paní Kubů, Králíky a to na dobu neurčitou. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování:  
 

RM doporučuje prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v bytovém domě čp. 
148 v ul. Pivovarská v k.ú. Králíky podle zákona č. 72/1994 Sb.: 

- paní Moravcové, Králíky  byt č. 20 a spoluvlastnický podíl na st.p.č. 258/1 a 
společných částech domu vše v k.ú. Králíky  

- manželům Mazánkovým, Králíky  byt č. 22 a spoluvlastnický podíl na st.p.č. 258/1 a 
společných částech dmu vše v k.ú. Králíky. 

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

RM schvaluje znění předloženého nahrazeného dodatku č. 2 smlouvy o dílo mezi 
Městem Králíky a společností Služby města Králíky, s.r.o., Králíky týkající se 
úhrady řádně vyčíslených nákladů na spotřebu vody v roce 2006 na náklady Města 
Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, FO, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 4604/06 s firmou PROPLAST, spol. s r.o. na dodávku a 

montáž oken v kulturním domě v Králíkách a pověřuje starostu jejím podpisem.  
zodpovědný: starosta, odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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

pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření KÚ PK číslo 10027, kterým se  
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku  5.207.000  Kč.  

 RM schvaluje interní rozpočtové opatření na přesun prostředků v rámci 
schváleného rozpočtu a zvýšení rozpočtu ve výdajích a financování o schválené 
úvěry. 

 Příjmy po úpravě budou činit ………..    97 834 527  Kč 
 Výdaje po úpravě budou činit ……….   115 862 527  Kč 
 Financování ……………………………    18 028 000  Kč  

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

 
RM schvaluje změnu v rozpisu finančních prostředků v rámci Dotačního a 
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příspěvkového programu města pro rok 2006 dle předloženého návrhu – revokace 
schváleného příspěvku pro Gymnázium Králíky na projekt „Tři cizí jazyky na 
Králicku a jejich osudy“. 

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

 
RM bere na vědomí předložený zápis z jednání Školské rady při ZŠ Králíky, 5.května 

412, okres Ústí nad Orlicí 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování 

hlasování: 5:0:0 (Mgr. Krabec již byl přítomen)  
 
RM ukládá řediteli PO Klubu Na Střelnici podat výpověď v souladu s nájemní 

smlouvou  tj. s dvouměsíční výpovědní lhůtou a současně RM ukládá řediteli PO 
Klubu Na Střelnici vyhlásit výběrové řízení na pronájem prostor kavárny. 

zodpovědný: ředitel PO Klub Na Střelnici, odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční 
odbor, majetkový odbor,  

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při výrobě DVD - Králíky z cyklu „Poznej svou 

vlast“ na digitální pohlednici, uzavřenou podle ust. § 536 a násl. obchodního 
zákoníku v platném znění mezi Městem Králíky a Moučkou, Moravská Třebová a 
pověřuje starostu jejím podpisem. Zároveň ukládá FO zahrnout položku do 
přípravy rozpočtu pro rok 2007. 

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

RM schvaluje spolupořadatelství Města Králíky koncertu Pěveckého souboru Rastislav 
„Dvořák: Stabat Mater“ dne 29. 10. 2006 ve farním kostele sv. Michaela Archanděla 
v Králíkách, schvaluje příspěvek na zajištění koncertu a ukládá místostarostovi 
spolupracovat při technickém zajištění koncertu. 

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

RM schvaluje žádost Osadního výboru Dolní Boříkovice na nákup křovinořezu pro 
potřeby obce Dolní Boříkovice. 

zodpovědný: fin. odbor, odbor VV 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek mezi Městem Králíky a Mgr. Bernardem Urbanem, Advokátní 

kancelář Lanškroun a pověřuje starostu podpisem dodatku. 
zodpovědný: starosta, tajemník 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM navrhuje do funkce ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 

pana Hejkrlíka, Králíky, a ukládá tajemníkovi oznámit mu výsledky výběrového 
řízení a sjednat s ním bližší podmínky jeho nástupu.  

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

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