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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 30 

rady města  
  konané 09.07.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluvena:    MUDr. Eva Rýcová, 
 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
- RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu v plné výši pro rok 2009, a to 

v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a sdělením 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb.: 

 
Aktuální měsíční nájemné za byt v Kč za 1 
m2 

Jednostranně zvýšené měsíční nájemné za 
daný byt v Kč za 1 m2 

21,53 28,20 
18,64 26,25 
15,59 (snížená kvalita) 22,78 
13,17 (snížená kvalita) 20,93 
 

Zároveň RM ukládá MO a správci bytového fondu společnosti Služby města 
Králíky, s. r. o., Králíky 462, zvýšené měsíční nájemné z bytů uplatnit. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

- RM schvaluje Mandátní smlouvu č. 4600/2008 na zabezpečení správy nemovitostí 
pevnosti Hůrka, zřízení a provozu Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka mezi 
městem Králíky a Společností přátel československého opevnění, o. p. s., , Brno, 
v předloženém znění.  

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

- RM schvaluje záměr výpůjčky sportovního areálu – fotbalového hřiště v Králíkách, tj. 
pozemků p. p. č. 653/2, st .p. č. 790/2, budovy bez čp/ev na st. p. č. 790/1 a 790/2 – 
šatny, budovy bez čp./ev na st. p. č. 789 – klubovna, stavby fotbalového stadionu na 
p. p. č. 653/2 vše v k. ú. Králíky za účelem provozování sportovních aktivit FC 
Jiskra Králíky – Červená Voda a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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- RM schvaluje záměr výpůjčky sportovního areálu – fotbalového hřiště v Dolních 

Boříkovicích, tj. pozemků p. p. č. 1405/3, 1401/13, 1382/3, 1388/4, 1571, st. p. č. 190, 
302, 284, budovy bez čp/ev na st. p. č. 284, 301 a 302 – šatny a klubovna, stavby 
sportovního areálu Dolní Boříkovice na p. p. č. 1405/3 vše v k. ú. Dolní Boříkovice za 
účelem provozování sportovních aktivit sdružení SOKOL Boříkovice a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 

 Zároveň RM pověřuje vedoucí MO jednáním o podmínkách užívání tohoto 
sportovního areálu se zástupci sdružení SOKOL Boříkovice.  

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

RM, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, schvaluje interní rozpočtové opatření číslo 3-
17/2008/ a 4-18/2008, kterým se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku  442.730 Kč. 

zodpovědný: finanční odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 61114/2007 
mezi městem Králíky a Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na 
Poříčním právu 1, 128 00  Praha 2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

- RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce „Letní parket Králíky“ 02.08.2008 na otevřeném 
prostranství zahrady u bowlingu v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
- RM schvaluje podpis Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování územního plánu 

města Králíky. Rada města pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
zodpovědný: odbor ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

- RM schvaluje smlouvu s firmou VČP Net, s. r. o., Hradec Králové, o připojení k 
distribuční soustavě číslo: 310050000208 pro odběratele město Králíky – krytý 
bazén a pověřuje starostku jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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- RM posoudila a schválila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo veřejné 
zakázky: „Technická vybavenost Na Skřivánku Králíky – I. etapa“. Pověřuje odbor 
VTS, aby zorganizoval na výše uvedenou stavbu veřejnou soutěž dle zákona č. 
137/2006 Sb.  

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

 
- RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 2008-26  s firmou SEVEN, s. r. o., Lanškroun, na akci: 

„Stavební úpravy sociálního zařízení v budově ZŠ v ul. 5. května, čp. 412 
v Králíkách“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

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