
 1

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 

rady města  
  konané dne 27.02. 2008  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje kupní smlouvu mezi Městem Králíky a paní Kapounovou, Rychnov nad 

Kněžnou  na převod movité věci – dřevěného polychromního betlému. 
Zároveň RM schvaluje evidovat tento majetek jako sbírkový předmět dle zákona č. 
122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, a to 
příspěvkovou organizací Městské muzeum Králíky.   

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
stavby – vrchního vedení NN na pozemku p.p.č. 741/2 v k.ú. Dolní Hedeč pro 
oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu. 
Do doby realizace stavby souhlasí RM s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN na pozemku p.p.č. 2158/2 
v k.ú. Králíky pro oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou finanční náhradu. 
Do doby realizace stavby souhlasí RM s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve vstupu a vjezdu za účelem 
uložení, údržby a provozu zařízení – vodovodního řadu na pozemcích p.p.č. 1278/1, 
1288/1 a pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 1278(GP) v k.ú. Heřmanice u 
Králík pro oprávněného pana Švece, Heřmanice, věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně. 

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

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 705/2 v k.ú. Dolní Hedeč 
s panem Tůmou, Kolín, a to dohodou ke dni 30.06.2008. 

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

 
RM schvaluje návrh smlouvy mezi Městem Králíky a firmou ČEZ Distribuce a.s., Děčín 

o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě – zvýšení hodnoty hlavního 
jističe v areálu u ZŠ Moravská Králíky a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy  

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

 
RM ve smyslu ustanovení § 31 odstavec (1) písmeno a) zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje odpisový 
plán příspěvkových organizací Městské muzeum Králíky, Základní škola Moravská 
Králíky, Základní škola 5. května Králíky a  Školní jídelna Králíky. 

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

 
RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 83933, 81262, 3 a 10001,  
kterými se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku      
31 806 058 Kč.  

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

RM souhlasí s realizací projektu „Zdravá“ škola se „zdravou“ zahradou ve „zdravém“ 
prostředí na pozemcích města.  

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné podpory v oblasti grantů a příspěvků pro rok 
2008 a pověřuje OŠKT jejím vyhlášením. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí rozdělení finanční podpory z Programu regenerace městské 
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památkové zóny v Králíkách pro rok 2008 na opravy kulturních památek podle 
předloženého návrhu a doporučuje městskému zastupitelstvu schválit toto rozdělení 
včetně minimálního finančního podílu z rozpočtu města. 

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

RM souhlasí se skácením 1 javoru na p.p.č. 1454 v k.ú. Dolní Boříkovice a 1 lípy na 
p.p.č. 260/2 v k.ú. Králíky. 

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

 
RM schvaluje podání žádosti o změně v realizaci projetu Partnerství v cestovním ruchu 

- Destinační management v turistické oblasti Králický Sněžník a pověřuje starostku 
podpisem „Oznámení konečného uživatele o změnách v akci/smlouvě o financování 
ze SROP“. 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0 :0 

 
RM stanoví na základě § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění 

celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu pro rok 2008 – 51 zaměstnanců.  
zodpovědný: tajemník 
termín: rok 2008 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ukládá MO připravit ve spolupráci s právníkem města dodatek k Pravidlům pro 

pronajímání bytů v majetku města podle připomínek RM.  
zodpovědný: MO, právník 
termín: do ZM v květnu 2008 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
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………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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