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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 41 

rady města  
konané dne 27.11. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, 

Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová,  
Ing. Ladislav Tóth 

 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 008631-000-00 uzavřené dne 12.01.2001 mezi 

Městem Králíky a T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4, který upravuje úhradu 
nákladů na el.energii. 

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 Otevřelovým, Králíky 148 b.j. č. 19  
- paní Jansové, Králíky 148 b.j. č. 11  
- manželům Petránkovým, Králíky 148 b.j. č. 15  
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 
RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 332 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá MO předložit 

na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 
RM nedoporučuje prodej části pozemků p.p.č. 1182/1, 2277 a pozemek st.p.č. 1078 

v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky za účelem užívání 

zahrádek za roční nájemné ve výši 1.168,-- Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 

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

 
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 207/2 v k.ú. Králíky paní Otevřelové, Králíky 

za účelem zřízení zahrady. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky o výměře cca 140 m2 
(pouze oplocená část) panu Sedláčkovi, Králíky  za účelem zřízení zahrádky. 

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

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 530/1 v k.ú. Prostřední Lipka o výměře 
cca 400 m2 (pouze vyznačená část na situačním plánu) od Pozemkového fondu ČR, 
ÚP Ústí nad Orlicí, na Město Králíky.  

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

RM schvaluje pronájem nebytových prostorů v č.p. 364 – objekt občanské vybavenosti 
na Velkém náměstí v Králíkách - v 1. NP – ostatní a ve 2. NP – bankovní hala a 
ostatní o celkové výměře 207,20 m2 a.s. Česká spořitelna, Praha 4. 

 Zároveň RM schvaluje znění předložené smlouvy o nájmu nebytových prostor. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 498 v k.ú. Králíky paní Kubů, Králíky  za 
účelem užívání zahrady. 

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

 
RM bere na vědomí stanovisko jednatele společnosti Služby města Králíky, s.r.o., 

týkající se prodlení v placení nájemného za rok 2006 za pronájem části podniku a 
to na základě Smlouvy o nájmu části podniku ze dne 30.06.2004 a pověřuje 
starostku vejít v jednání s jednatelem spol. SMK s.r.o. o úhradě celé dlužné částky. 

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

 
RM neschvaluje záměr pronájmu části nemovitosti – haly MěÚ na st.p.č. 1048/3 v k.ú. 

Králíky k parkování vozidel.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje úplatný převod pozemků ve zjednodušené evidenci st.p.č. (308/1)PK a 
(308/2)PK v k.ú. Králíky od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových na Město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nemovitosti – klubovně na st.p.č. 234 v k.ú. 
Horní Lipka se Sborem dobrovolných hasičů Horní Lipka, a to dohodou 
k 30.11.2006. 

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

 
RM schvaluje výpůjčku nemovitosti – společenské klubovny na st.p.č. 234 v k.ú. Horní 

Lipka Osadnímu výboru Horní Lipka, zastoupenému předsedkyní paní 
Špontákovou, a to na dobu neurčitou od 01.12.2006.  

 Zároveň RM schvaluje Pravidla využívání nemovitosti Společenské klubovny 
v Horní Lipce na st.p.č. 234 v k.ú. Horní Lipka. 

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

RM ukládá MO pozvat všechny zájemce o koupi bytu č. 2 v čp. 349 v ul. Dlouhá 
v Králíkách na jednání RM dne 18. 12. 2006 v 17:00 hodin, aby předložili své 
nabídky v zalepené obálce. 

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

 
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor v suterénu v č.p. 583 v ul. Františka 

Palackého, Králíky – prádelna, kancelář, sklad, sušárna o celkové výměře 93,23 m2 
a výpůjčku nebytových prostor v č.p. 193 v ul. Na Křižovatce, Králíky –  klubovna, 
sušárna, sklad o celkové výměře 65,66 m2, za účelem poskytování sociálních služeb 
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Králíky, Králíky 193 a to na 
dobu neurčitou. 

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

RM jako vlastník pozemku p.p.č. 2074/1 v k.ú. Králíky souhlasí s požárně nebezpečným 
prostorem v souvislosti s nástavbou na nemovitosti na st.p.č. 185 v k.ú. Králíky na 
části pozemku p.p.č. 2074/1  v k.ú. Králíky pro pana Jirasky, Králíky 814. 

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



 4

 
RM jako vlastník bytového domu č.p. 843 v ul. Nádražní v Králíkách souhlasí 

s dohodou o výměně bytů předloženou manželi Wieslawem a Ždanovými, Králíky, 
kteří bydlí ve vlastním bytě 2+1, a manželi Horváthovými, Králíky, kteří bydlí 
v městském bytě 3+1. 

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

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 97/4 v k.ú. Červený Potok, nově označena 
jako p.p.č. 97/15 v k.ú. Červený Potok, za kupní cenu 10,-- Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá předložit na jednání ZM prodej.  

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

RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – kavárny v 1. n.p. v nemovitosti 
č.p. 374 v ul. Karla Čapka v Králíkách (Kulturní dům Střelnice) a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 

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

RM jako pronajímatel bytu č. 2 v č.p. 148 v ul. Pivovarská v Králíkách schvaluje 
dohodu o vzniku společného nájmu bytu mezi současným nájemcem panem 
Špontákem a paní Vostrou, oba bytem Králíky. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu nemovitosti – drobné dřevěné stavby na pozemku p.p.č. 
586/3 v k.ú. Horní Morava za účelem provozování služebny Policie ČR, za roční 
nájemné 190,-- Kč/m2, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu oprávněné a.s. Vodovody a 
kanalizace Jablonné nad Orlicí, užívat části pozemků st.p.č. 496 a p.p.č. 675/1, 696/2, 
731/1, 747/2, 748/3, 760/1, 2121/3, 2122, 2124, 2127/2 vše v k.ú. Králíky pro příchody 
a odchody, příjezdy a odjezdy mechanizace a případně provádění zemních prací a 
za účelem zajištění provozu, oprav a údržby, a to na dobu neurčitou a úplatně. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu oprávněného Města Králíky 
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užívat část pozemku p.p.č. 348/1 v k.ú. Horní Lipka uložení jímky a vstupu za 
účelem oprav a údržby, a to na dobu neurčitou a bezúplatně. 

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

 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 340/3 a 850/2 v k.ú. Červený Potok, 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 v souladu se schválenými Pravidly pro pronajímání bytů v majetku Města Králíky 

schvaluje pronájem městského bytu č. 33 v č.p. 662/1 v ul. V Bytovkách v Králíkách 
panu Schweidlerovi, Králíky, a to na dobu určitou jednoho roku (při uzavírání 
smlouvy se postupuje podle usnesení RM/2004/37/632). 

Zároveň RM určuje dalšího v pořadí jako náhradníka pana Stískalu, Červený Potok 
79. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.p.č. 62/9 a 62/15 v k.ú. Králíky o 
výměře cca 29 m2 za účelem zřízení výběhu pro psa, za roční nájemné ve výši 73,-- 
Kč, a ukládá záměr pronájmu zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (zdržela se MUDr. Rýcová) 

 
RM souhlasí s podnájmem nebytových prostor v č.p. 414 v ul. 5. května v Králíkách, 

které užívá na základě nájemní smlouvy ze dne 01.10.2004 paní Jungvirtová, 
Králíky, pro společnost ABC-OKNA, s.r.o., Pardubice. 

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

 
RM pověřuje paní Janu Ponocnou, Mgr. Jarmilu Berkovou, pana Čestmíra Doubravu, 

pana Arnošta Juránka a Ing. Ladislava Dostálka k výkonu občanských obřadů v 
souladu se zákonem o obcích  č. 128/2000 Sb, § 108. Zároveň schvaluje úřední 
místností pro uzavírání manželství obřadní síň Městského úřadu Králíky, Velké 
náměstí čp. 5 a oddávající den sobotu.  

zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0 (proti Ing. Tóth) 
 

RM schvaluje Přílohu č. 2/06-07 ke smlouvě o dílo, uzavřenou dne 30.06.2004 mezi 
Městem Králíky a Službami města Králíky s.r.o. včetně ceníku veškeré techniky, 
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prostřednictvím které bude v následujícím zimním období prováděna zimní údržba 
a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje rozdělení bytu č. 1 v budově ZUŠ, čp. 483, Králíky na dvě bytové 

jednotky. Ukládá odboru VTS zajistit projektovou dokumentaci na stavební 
úpravy.  

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

 
RM schvaluje zvýšení příspěvku na činnost organizace Školní jídelna Králíky na rok 

2006 o 50.000 Kč a ukládá finančnímu odboru připravit rozpočtové opatření ke 
schválení ZM.   

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

 
RM projednala navrhovaná rozpočtová opatření a ukládá FO předložit bod na jednání 

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

 
RM projednala návrh rozpočtového provizoria na rok 2007 a ukládá FO předložit bod 

na jednání ZM. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podpis dodatku ke smlouvě číslo 39039329988 o poskytování veřejně 

dostupných služeb elektronických komunikací. 
zodpovědný: kancelář úřadu, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podpis prováděcí smlouvy a specifikaci hlasového řešení BUSINESS 
PROFIT TOP se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

zodpovědný: kancelář úřadu, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu ZŠ Králíky, Moravská, okr. Ústí nad 

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

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

 
RM schvaluje částečnou uzávěru místní komunikace na Velkém náměstí dne 14. 12. 

2006 v době od 15.00 hod do 18.00 hod.. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje použití znaku města panu Ing. Šilerovi, bytem Kubova, Brno s tím, že 

městský znak bude použit pouze ve stolní deskové hře. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje ZM schválit předloženou darovací smlouvu s nadací Franz Jentschke, 

Nadace Hory Matky Boží, se sídlem Berlín, zastoupenou panem Venclem a ukládá 
OŠKT předložit tento bod na nejbližší jednání ZM.  

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

 
RM souhlasí  s finanční úhradou do výše Kč 1.200,-- na zabezpečení stravování 

účastníků II. ročníku Patriot CUP podle vynaložených nákladů a ukládá vedoucímu 
OŠKT zajistit propagaci města při prezentaci akce. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, Občanské sdružení 
Patriot CZ,  

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z 5 ks náletových 

dřevin na p.p.č. 583/3 v obci a k.ú. Horní Lipka s paní lenou Glacnerovou, trvale 
bytem Ústí nad Orlicí. 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 souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z 5 ks suchých 

olší na p.p.č. 168 a 175/1 v obci a k.ú. Horní Lipka s paní Radovou, trvale bytem 
Horní Lipka. Veškeré práce spojené se zpracováním dřevní hmoty a úklidem  
klestu provede žadatelka ve vlastní režii. 

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

 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z 7 ks náletových 

olší na p.p.č. 340/3 v obci a k.ú. Červený Potok s panem Brychem, trvale bytem 
Červený Potok. Veškeré práce spojené se zpracováním dřevní hmoty a úklidem  
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klestu provede žadatel ve vlastní režii. 
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením  20 ks náletových dřevin v druhové skladbě jíva a olše na 

p.p.č. 731/1 v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na služby spojené se zabezpečením služeb 

týkajících se systému nakládání s odpadem s firmou SMK s.r.o. a pověřuje 
starostku jeho podpisem a zároveň ruší dodatek č. 5  této smlouvy. 

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

 
RM schvaluje zástupcem pro jednání ve sdružení Euroregion Glacensis starostku města 

paní Janu Ponocnou. Zároveň schvaluje místostarostu města pana Čestmíra 
Doubravu osobou pověřenou zastupováním v EURG. 

zodpovědný: tajemník, starostka, místostarosta  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM neschvaluje příspěvek na provoz Domova pro ženy a matky s dětmi v tísni a ukládá 

vedoucímu odboru sociálních věcí a zdravotnictví zjistit a porovnat kalkulaci i 
dalších domovů pro ženy s dětmi v tísni v okolí města Králíky. 

zodpovědný: tajemník, starostka, místostarosta  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
      Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 



 9

     Jana Ponocná                                                                                   Čestmír Doubrava 
             starostka                                                                                                místostarosta 
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