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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 52 

rady města  
  konané 26.11.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková  
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth  
 
 
RM schvaluje zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou realizací liniové stavby 

„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. 
Dolní Lipka a část k. ú. Králíky (ozn. jako místní část Dolní Lipka) dle abecedního 
seznamu organizací a občanů pro k. ú. Dolní Lipka a Králíky pro oprávněné město 
Králíky. RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít s jednotlivými 
vlastníky pozemků smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného 
břemene.  

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

RM bere na vědomí zprávu o plnění smluvních podmínek společností Služby města 
Králíky, s. r. o., Králíky.  

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

RM schvaluje dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 mezi Generali 
Pojišťovnou  a. s. Praha a městem Králíky a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2009 a ukládá FO 

předložit návrh na jednání zastupitelstva.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM, schvaluje rozpočtové opatření KÚ číslo 194, MŽP č. PA012/08  a interní 

rozpočtové opatření číslo 8, kterým se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku  49.500 Kč. 

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



 2

 
RM schvaluje znění výzvy k předložení nabídky na stavbu: „Krytý bazén 

KRALICKO“. Dále RM ukládá odboru VTS zajistit soutěž malého rozsahu – 
průzkum trhu na výše uvedenou stavbu. Výzva k předložení nabídky bude zaslána 
těmto firmám: 

 Ing. Daniel Kotaška, Arnošta z Pardubic, Pardubice 
 Provod, inženýrská společnost, s. r. o., Ing. Petr Plichta, Ústí nad Labem 
 ENESA, a. s., Ing. Miroslav Marada, Praha 9 
 PPP, spol. s r. o., Ing. Jiří Hladík, Pardubice současně bude zveřejněna obvyklým 

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

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2008 s firmou KLEMPÍŘSTVÍ 
Zdeněk, Králíky na stavbu: „Sanace střešního pláště budovy čp. 359 v Králíkách“ a 
pověřuje starostku podpisem dodatku. 

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

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/2008 na stavbu „Rekonstrukce 

fotbalového hřiště“ s firmou PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY, a. s., Praha 10, 
kde se mění termín dokončení stavby. RM zároveň pověřuje starostku podpisem 
dodatku.  

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

 
RM bere na vědomí zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly firmou AV-

AUDITING, spol. s r. o. v MŠ Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, tajemník MÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM pověřuje starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku Sdružení obcí 

Orlicko na projekt „Malé památky Orlicka - kříž na hřbitově“. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, majetkový odbor, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí změnu v účelovém přidělení dotace z Programu regenerace na 

jednotlivé akce z důvodu odstoupení p. Šlesingra od realizace obnovy fasády 
kulturní památky č.p. 358. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM bere na vědomí informaci o přerušení dodávky elektrické energie pro ZŠ 

Moravská, ŠJ Moravská ve dnech 10.12. a 12.12.2008 a ukládá vedoucímu OŠKT 
informovat školy a předškolní zařízení o této situaci.  
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 5 ks jasanu na p. p. č. 2203/1, 225/2 a 1902/22, vše v k. ú. 

Králíky.  
zodpovědný: odbor ŽP, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje „Příručku systému managementu jakosti města Králíky“ dle 

předloženého návrhu. 
odpovídá: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje „Organizační řád MěÚ Králíky“ s účinnosti od 01.12.2008. 

odpovídá: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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