
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 42 

rady města  
konané dne 4.12. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová,   

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 

                                          
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM ukládá vedoucí MO jednat s vlastníky pozemků, tj. s panem Barnou, Králíky 833 a 

paní Ptáčkovou a paní Ptáčkovou, obě bytem Králíky, o dalším užívání pozemků 
v rámci „akce Cihelna“. 
Zároveň ukládá MO o výsledku jednání informovat RM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 
RM doporučuje požádat o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky od 

ÚZSVM na město, jelikož se jedná o místní komunikaci, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 
RM nedoporučuje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2066 v k.ú. Králíky od ÚZSVM na 

město a to z důvodu, že se nejedná o místní komunikaci, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

 Zároveň RM ukládá MO požádat vlastníka pozemku p.p.č. 2066 v k.ú. Králíky o 
zřízení věcného břemene – právo uložení vedení kanalizačního sběrače pro 
oprávněné Město Králíky.   

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 
RM nedoporučuje převod pozemků p.p.č. 3194, 3195, 3196, 3198 a 3199 vše v k.ú. 

Králíky na město, resp. zúčastnit se dražby uvedených pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje výjimku z Pravidel pro pronajímání nebytových prostorů v majetku 

Města Králíky organizační složce státu Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, a to ve znění 
smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 01.09.2004, tzn., že zůstává v platnosti 
původní znění.  

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

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.p.č. 347/2 a 2074/1 v k.ú. Králíky za 
účelem umístění zvedací plošiny za roční nájemné ve výši 304,-- Kč a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 

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

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 548 a 549 v k.ú. Dolní Hedeč, 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 schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen v souvislosti 

s realizací projektu „Králíky, Nádražní-vedení NN“, spočívající v umístění zařízení 
rozvodu elektřiny na pozemcích p.p.č. 2137/6, 2237 a st.p.č. 629 v k.ú. Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu. 

Zároveň RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen 
v souvislosti s realizací projektu „Králíky, Nádražní-k NN“, spočívající v umístění 
zařízení rozvodu elektřiny na pozemcích p.p.č. 1082/12, 1082/13 a 2237 v k.ú. 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu. 

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

 
RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu ZŠ Králíky, 5. května, okr. Ústí nad 

Orlicí 
   zodpovědný: odbor ŠKT, ZŠ Králíky, Moravská 647, okr. Ústí nad Orlicí 
   termín: ihned   
   hlasování: 4:0:1 
 
RM schvaluje příspěvek organizaci VHK Erika Brno, sekce K-S 14 Králíky  ve výši Kč 

5.000,--  na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním  stálé muzejní 
expozice v objektu K-S 14. 

   zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor  
   termín:  ihned 
   hlasování: 5:0:0 
 
RM neschvaluje umístění dřevěných vitrín na plášť budovy.  
    zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor VTS, ředitel Gymnázia Králíky 
    termín:  ihned 
    hlasování: 5:0:0 
 
RM nesouhlasí s umístěním dřevěné poštovní schránky na plášť budovy (vedle dveří). 
    zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor VTS, ředitel Gymnázia Králíky 
    termín:  ihned 
    hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje provedení udržovacích prací vchodu do budovy Gymnázia v Králíkách 
(oprava dveří, oprava podezdívky) a ukládá odboru VTS zahrnout náklady na tuto 
údržbu do rozpočtu pro rok 2007.   

    zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor VTS, ředitel Gymnázia Králíky 
    termín:  ihned 
    hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje odměny ředitelům a ředitelkám dle přílohy číslo 1 k tomuto zápisu. 
   zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, PO zřizované městem Králíky, 
   termín:  ihned 
   hlasování: 5:0:0 
 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty   
       z 20 ks náletových dřevin v druhové skladbě olše a jíva na p.p.č. 731/1 v obci a k.ú.  
       Králíky s panem Šenkem, trvale bytem Králíky.  
       Veškeré práce spojené se zpracováním dřevní hmoty a úklidem  klestu provede  
       žadatel ve vlastní režii. 

zodpovědný: odbor životního prostředí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí návrh Obecně závazné vyhlášky města Králíky č. 1/2006 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů pro rok 2007 a ukládá odboru ŽP MěÚ Králíky 
předložení vyhlášky na nejbližší jednání zastupitelstva města.  

zodpovědný: odbor životního prostředí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM Králíky schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na služby spojené 

s odstraňováním odpadu s  firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. a pověřuje 
starostku jejím podpisem.  

RM Králíky schvaluje uzavření Dodatku č. 4  Smlouvy o dílo na služby spojené 
s tříděním odpadu s  firmou EKOLA České Libchavy s.r.o. a pověřuje starostku 
jejím podpisem.  

zodpovědný: odbor životního prostředí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje uzavření smlouvy o úvěru ve výši 3.710.403 Kč s Českou spořitelnou, 

a.s. (IČ 45244782) na dostavbu areálu ZŠ Město Králíky z toho 3.567.679 Kč 
investiční; 142.724 Kč neinvestiční a ukládá FO předložit bod na jednání ZM. 

 zodpovědný:  finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM souhlasí s udělením licence firmě Pinkas k zabezpečení veřejné dopravy v regionu 

Štítecko-Kralicko.  
zodpovědný:   odbor ŠKT,místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsal: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
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