
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 45 

rady města  
konané dne 18.12. 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 jako vlastník bytových domů č.p. 275 na Velkém náměstí  v Králíkách a č.p. 658 

v ul. V Bytovkách v Králíkách souhlasí s dohodou o výměně bytů předloženou 
manželi Muchovými, Králíky, kteří bydlí v městském bytě 3+1, a panem Muchou, 
Králíky, který bydlí v městském bytě 2+1. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje ukončení smluvního vztahu – výpůjčky nebytových prostor v č.p. 354 na 

Velkém náměstí v Králíkách se Státním statkem Jeneč, s.p., detašované pracoviště 
Smiřice, a to dohodou k 31.12.2006. 

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

RM doporučuje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1479/2 v k.ú. Dolní Boříkovice – 
ostatní komunikace 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 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti 

s realizací projektu „Odkanalizování výpravní budovy Králíky“, spočívající 
v umístění kanalizační přípojky na pozemku p.p.č. 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 informace týkající se převodů objektů STO a LTO na Králicku a 

ukládá starostce a místostarostovi vstoupit v jednání s VUSS Pardubice k aktualizaci 
převodu objektů na město. 

zodpovědný: starostka, místostarosta, majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje sídlo nově zakládané o.p.s. Králická pevnostní oblast v nemovitosti č.p. 1 

– nebytový prostor kancelář č. 1 - na st.p.č. 213 v k.ú. Prostřední Lipka. 
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Zároveň RM schvaluje záměr výpůjčky nebytového prostoru – kanceláře č. 1 
v provozní budově č.p. 1 na st.p.č. 213 v k.ú. Prostřední Lipka za účelem sídla nově 
zakládané o.p.s. Králická pevnostní oblast a ukládá MO záměr zveřejnit. 

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

 
RM povoluje přijetí Stokláskové do MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 

pouze pro školní rok 2006/2007 bez úhrady NIV nákladů obcí Malá Morava za 
podmínky, že přednostně budou do MŠ přijaty děti v posledním roce předškolní 
docházky s trvalým pobytem na území města Králíky, dále děti s trvalým pobytem 
na území města Králíky.  

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí n. 
Orlicí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje snížení limitu mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní 

škola Králíky, Moravská na rok 2006 o částku 10.000,- Kč a schvaluje ponechání 
této částky ke krytí zvýšených provozních výdajů organizace v roce 2006.  

zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned                                                    proti MUDr.Rýcová, Mgr. Berková 
hlasování: 3:2:0 
 
RM schvaluje , ve smyslu ustanovení  § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření číslo 10043, kterým se  zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku  28.826  Kč.  

 Příjmy po úpravě budou činit ……………  100 687 350 Kč 
 Výdaje po úpravě budou činit …………..    118 715 350  Kč 
 Financování bude činit …….…………….      18 028 000  Kč 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje zaplatit z rozpočtu města provedení zdravotního řezu a instalaci 3 ks 
předepjatých bezpečnostních vazeb na vzrostlém dubu manželů Brůnových, rostoucího 
u č.p. 58 v obci Heřmanice. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje „Ceník dříví pro samovýrobce na lesním majetku města Králíky“ a  
zároveň schvaluje text smlouvy o jeho prodeji v drobném jednotlivým zájemcům o 
samovýrobu. 
 zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM odvolává z funkce ředitele příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Mgr. 
Hejkrlíka. 
zodpovědný: starostka 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 

 
RM jmenuje ředitele/vedoucího organizační složky Města Králíky „Dům 
s pečovatelskou službou“ pana Mgr. Hejkrlíka. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje platový výměr řediteli/vedoucímu organizační složky Města Králíky 
„Dům s pečovatelskou službou“ panu Mgr. Hejkrlíkovi. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM bere na vědomí informaci o zápisu k povinné školní docházce na školách 
zřizovaných městem Králíky. 
zodpovědný:   odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitelé ZŠ 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje ceník činností při poskytování pečovatelské služby  poskytované 
organizační složkou města Dům s pečovateskou službou. Tento ceník je platný od 
1. 1. 2007. 
zodpovědný:   odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Orlicko na realizaci 

projektu „Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě – zaměstnanců obecních a 
městských úřadů Sdružení obcí Orlicko se zaměřením na komunikační dovednosti“. 
Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Orlicko na realizaci 

projektu „Obce a města Orlicka se Vám představují“ ve výši 7.750,-Kč. Zároveň 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu číslo Z_S12_12_4120125888 o uzavření budoucí smlouvy o 

nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu odběrného 
zařízení žadatele v souvislosti s předpokládanou výstavbou v lokalitě Na Výsluní. 
Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

zodpovědný: starostka, odbor VTS 
termín: ihned                                        na další jednání omluven místostarosta 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. 120050001095 pro 
odběrné místo Nádražní 483. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

zodpovědný: starostka, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320050001132 pro odběrné 

místo Nádražní 483. Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
zodpovědný: starostka, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 

200000681563 pro odběrné místo Nádražní 483. Zároveň pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 

zodpovědný: starostka, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o připojení pro odběrné místo připojené ze sítě nízkého napětí č. 

200000681547 pro odběrné místo Nádražní 483. Zároveň pověřuje starostku 
podpisem smlouvy. 

zodpovědný: starostka, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM ukládá odboru VTS zadat vypracování studie na rekonstrukci a úpravy fotbalového 

hřiště v Králíkách. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM ukládá odboru VTS zadat vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy 

objektu na hřišti v Dolních Boříkovicích. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
 
 
 
 
Zapsal: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
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