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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 40 

rady města  
konané dne 17.10. 2006  

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

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

 
Host     p. Pavel Morong 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM bere na vědomí oznámení o rekonstrukci vrchního vedení NN a schvaluje Smlouvu 

č. IE-12-2001379/VB/1 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, týkající se 
umístění zařízení rozvodu elektřiny na pozemcích p.p.č. 651/28, 651/30, 651/1, 
675/15 a st.p.č. 788 v k.ú. Králíky, pro oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., Děčín. 

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

 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 1900/6 v k.ú. Králíky o výměře cca 100 m2 

za účelem dočasného složení stavebního materiálu panu Darebnému, Lichkov. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – garáže (první stání) v nemovitosti na 
st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky panu Bartikovi, Králíky.  

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

 
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.: 
- manželům Walterovým, Králíky  b.j. 25 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM jako vlastník pozemků p.p.č. 468, 469 a 767/4 v k.ú. Dolní Hedeč souhlasí se 

zásahem demoličních prací na objektu čp. 20 na st.p.č. 89 v k.ú. Dolní Hedeč do 
těchto pozemků za podmínky, že pozemky budou uvedeny do původního stavu.  

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



 2

 
RM jako budoucí pronajímatel nebytových prostorů v č.p. 364 – objekt občanské 

vybavenosti na Velkém náměstí v Králíkách schvaluje záměr pronájmu nebytových 
prostorů - v 1. NP – ostatní a ve 2. NP – bankovní hala a ostatní o celkové výměře 
207,20 m2 a ukládá záměr zveřejnit. 

 Zároveň RM souhlasí se zněním návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1006980650, č. 
1007980650 a č. 1008980650 mezi Městem Králíky a Pozemkovým fondem ČR, 
Územním pracovištěm Ústí nad Orlicí. 

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

RM schvaluje znění kupní smlouvy č. 1006940650 mezi Městem Králíky a Pozemkovým 
fondem ČR, Územním pracovištěm Ústí nad Orlicí. 

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

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 841/RD/109/2006 s firmou STRABAG a.s., Rychnov nad 
Kněžnou na provedení díla „Oprava místní komunikace Králíky – Dolní Lipka“  a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací na zimní období 2006 – 2007 pro 

město Králíky a integrované obce  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 3177/2006 s firmou BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na 

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele na 
akci „Rekonstrukce koupaliště města Králíky – II. etapa“ a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

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

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 30/DIK/06 s firmou DIK, dodavatelsko 

inženýrská kancelář, spol. s r.o., Jeseník pro stavbu „Technická vybavenost obytné 
zóny Na Skřivánku v Králíkách – 1. etapa“ a pověřuje starostu jeho podpisem. 

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

 
RM schvaluje rozpočtovou změnu zvýšení o 400 tis. Kč v položce opravy komunikací. 

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

 
RM schvaluje zvýšení nezaplacených místních poplatků ze psů, a to o 50 % hodnoty. 

zodpovědný: odbor finanční 
termín: 31. 10. 2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2006 s firmou Stavofin, s.r.o.,  

Králíky na zhotovení překladiště kompostu v Králíkách a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 3213/2006 s firmou BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto na 

vypracování studie na akci „Rekonstrukce kanalizace a ČOV ve městě Králíky“a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 
RM souhlasí se skácením  34 ks náletových dřevin v druhové skladbě javor, jasan a 

bříza na p.p.č. 544/1, 544/2, 544/10, 544/11, 544/15, 544/21 a 545, vše v k.ú. 
Prostřední Lipka.  

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

 
RM souhlasí se skácením 5 ks náletových dřevin v druhové skladbě javor, jasan a bříza 

na p.p.č. 583/3 v k.ú. Horní Lipka.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2006/40/645: RM bere na vědomí předložený zápis z kontroly OŠKT na ZŠ 

Králíky, Moravská, okres Ústí nad Orlicí 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitel ZŠ Králíky, Moravská 647, okr. 

Ústí nad Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předložený zápis z kontroly OŠKT na ZŠ Králíky, 5. května, okres 
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Ústí nad Orlicí a ukládá OŠKT provést následnou kontrolu zda byly zjištěné 
nedostatky v evidenci odstraněny. 

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

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje příspěvek ve výši Kč 1.500,- na nákup věcných cen pro soutěžící v rámci 

akce RSH. Nákup cen zajistí OŠKT a vyúčtování bude provedeno podle doložených 
nákladů. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor MÚ,  ředitel ZŠ 
Králíky, Moravská 647, okr. Ústí nad Orlicí 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje platový výměr řediteli PO „Centrum sociálních služeb“Mgr. Hejkrlíkovi. 

Tento výměr je platný od 1.12.2006. 
zodpovědný: starosta, ředitel PO „Centrum sociálních služeb“ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí žádost občanů sídliště V Bytovkách a ukládá odboru VTS 

zapracovat opravu plášťů a výměnu oken domů čp. 658, 660, 662 do rozpočtu roku 
2007.  

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

 
RM souhlasí s připravovanou akcí „MS veteránů v běhu do vrchu 2008“ pořádanou 

v Dolní Moravě a je připravena poskytnout organizační, mediální a přiměřenou 
finanční pomoc. 

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

 
 
RM ve funkci valné hromady bere na vědomí informaci jednatele a ředitele společnosti 

Služby města Králíky s.r.o.  
zodpovědný: starosta, ředitel a jednatel spol. SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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      Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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