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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 

rady města 
  konané 18.03.2009  
 
Přítomni členové rady města: Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva 

Rýcová, Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluvena: Jana Ponocná 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky mezi městem Králíky a společností ZEOS, 

s. r. o., Prostřední lipka, a to na dobu určitou od 01.08.2009 do 31.08.2009. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2072/7 v k. ú. Králíky souhlasí dle § 104 
odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Kanalizační přípojka DN400 
v areálu společnosti Novalamp a připojení na kanalizační řad města“ společnosti 
Novalamp, s. r. o., Králíky a nemá k němu připomínky.  

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

RM schvaluje dodatek č. 1 Mandátní smlouvy na zabezpečení správy nemovitostí, 
zřízení a provozu muzea uzavřené dne 10.07.2008 mezi městem Králíky a 
Společností přátel československého opevnění, o. p. s., Brno týkající se změny 
hodnoty movitého majetku. 

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

RM schvaluje dodatek č. 1 Mandátní smlouvy na zabezpečení provozu Vojenského 
muzea Králíky uzavřené dne 20.12.2007 mezi městem Králíky a společností ARMY 
FORT, s. r. o., Brno týkající se změny hodnoty movitého majetku. 

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

RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 14.10.2002 mezi městem 
Králíky a osadním výborem Dolní Lipka týkající se změny hodnoty movitého 
majetku. 

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

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a osadním výborem Dolní 
Boříkovice na drobný hmotný majetek v hodnotě 5.495 Kč. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a osadním výborem Červený 

Potok na drobný hmotný majetek v hodnotě 2.500 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

 
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a osadním výborem 

Heřmanice na drobný hmotný majetek v hodnotě 5.950 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Králíky 

v předloženém znění s účinností od 01.04.2009. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM jmenuje hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku 
„Vojenské muzeum Králíky – generální dodavatel stavby“ ve složení: Ponocná, 
Doubrava, Ing. Tóth, Bartoš, Mgr. Jelínek. Zároveň jmenuje náhradníky: MUDr. 
Rýcová, Mgr. Berková, Čuma, Ing. Ráboň a Ing. Šašek. 

zodpovědná: starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje jednorázové poskytnutí nebytového prostoru – zasedací místnosti v čp. 
316 v ul. Karla Čapka v Králíkách 20.03.2009 společnosti Penny Market, s. r. o., 
Radonice, a to za nájemné 200 Kč.  

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

RM Králíky schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vybudování a provozu 
„Útulku pro psy v Červené Vodě“ ze dne 19.06.2006 a pověřuje starostku jejím 
podpisem.  

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

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Plesu 2009“ s tombolou, který se koná dne 27.03.2009, v prostorách 
velkého sálu Klubu Na Střelnici v Králíkách. 

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

 
RM schvaluje kritéria veřejné zakázky na dodávku požárního automobilu CAS 20 pro 

město Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje personální obsazení výběrové komise za účelem veřejné zakázky na 

dodávku požárního automobilu CAS pro Město Králíky, a to ve složení: 
1. člen RM –Ponocná 
2. člen RM –Doubrava 
3. člen RM – Ing. Tóth 
4. člen HZS PK – por. Pirkl  
5. člen JSDH Mánek 
náhradníci 
6. člen RM – MUDr. Rýcová 
7. člen RM – Mgr. Berková 
8. člen ZM –Hejtmanský 
9. člen HZS PK – mjr. Bc. Studený 

10. člen JSDH - Novotný 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje zrušení mobilního tel. čísla 724 178 932 a pověřuje starostku podpisem 

žádosti. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0530 na 
zpracování dokumentace pro projekt „Turistické trasy a cyklotrasy v Králické 
pevnostní oblasti“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. SR/2007/0529 na 

zpracování dokumentace pro projekt „Hlavní turistické cíle turistické oblasti 
Kralický Sněžník“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
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zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2009 a finanční 

podíly z rozpočtu města na opravy kulturních památek podle přiloženého rozpisu a 
ukládá OŠKT připravit schválený návrh rozdělení fin.prostředků na jednání 
zastupitelstva. 
zodpovědný:  odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje předložený návrh Dohody o převodu činností, majetku a práv a 

povinností a pověřuje starostku města podpisem dohody. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí majetkový a finanční odbor 
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje bezplatné použití veřejných prostor u č.p. 274 v podloubí dne 10.04.2009 

Jednotou bratrskou pro pořádání akce „Veřejné čtení z bible“. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí odbor vnitřních věcí 
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s účastí města na realizaci projektu Králického gymnázia s názvem 

Králický majáles takto: 
- město uhradí zapůjčení městského pódia dne 23.05.2009 firmě SMK Králíky, 

s. r. o. 
- pro zajištění koncertu na náměstí bude povolen dne 23.05.2009 bezplatný odběr 

elektrické energie ze zařízení města 
- nezbytné veřejné prostory pro zajištění akce budou dne 23.05.2009 užity 

organizátory akce bezplatně 
- RM schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu dne 23.05.2009 na 24:00 hod. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí odbor vnitřních věcí, SMK 
s.r.o., Králické gymnázium – administrátor projektu 

termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, majetkový odbor 
termín:  
hlasování: 4:0:0 
 

RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy o dílo o údržbě veřejné zeleně se společností 
Služby města Králíky s. r. o. a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný:  odbor ŽP 
termín:  
hlasování: 4:0:0 
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RM neschvaluje instalaci silničního svodidla požadovanou panem Mičkechem a paní 

Mičkechové, bytem Králíky. RM dále ukládá odboru VTS sledovat situaci na místní 
komunikaci ul. Tovární v úseku, který sousedí s  parcelou č. 114/1 v k. ú. Králíky.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování:4:0:0 

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