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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 12 

rady města 
  konané 25.03.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, 

MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM nedoporučuje prodej části pozemku p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 3:2:0 (proti JanaPonocná, Ing Ladislav Tóth) 
 

RM nedoporučuje prodej budovy na st. p. č. 566 a pozemku st. p. č. 566 v k. ú. Králíky 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků st. p. č. 881, 882, 883, 884, 885/2, 1064 a p. p. č. 
46, 1758/7, 1758/8, 1758/22, 1758/56, 1758/58 vše v k. ú. Králíky za účelem 
provozování podnik. činnosti (areál firmy) a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
Zároveň RM ukládá starostce a vedoucí MO jednat se společností Agrostav, a. s., o 
výši nájemného za užívání uvedených pozemků a dalších smluvních podmínek 
(údržba pozemků). 

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

RM schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti – rozestavěné garáže na st. p. č. 41/6 v k.ú. 
Prostřední Lipka ze účelem zajištění činnosti SDH a ukládá MO záměr zveřejnit. 

Zároveň RM schvaluje výpůjčku movitých věcí – drobného hmotného majetku 
v hodnotě 52.853 Kč Sboru dobrovolných hasičů Prostřední Lipka, IČ 61239551. 

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

RM schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti – obč. vybavenosti na st. p. č. 231 a pozemku 
p. p. č. 355/2 v k. ú. Dolní Boříkovice ze účelem zajištění činnosti SDH a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 

Zároveň RM schvaluje výpůjčku movitých věcí – drobného hmotného majetku 
v hodnotě 57.526 Kč Sboru dobrovolných hasičů Dolní Boříkovice, IČ 61239968. 
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zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku movitých věcí – drobného hmotného majetku v hodnotě 82.599 
Kč Sboru dobrovolných hasičů Heřmanice, IČ 61239861. 

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

RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 01.12.2006 mezi městem 
Králíky a osadním výborem Horní Lipka týkající se změny hodnoty movitého 
majetku. 

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

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a panem Kováčem, Horní 
Lipka na drobný hmotný majetek v hodnotě 30.060 Kč. 

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

RM schvaluje dodatek ke smlouvě  č. C100301094, uzavřené dne 22.05.2003 mezi 
městem Králíky a firmou Sodexo Pass Česká republika a. s., se sídlem Praha 5 – 
Smíchov, pobočka Hradec Králové týkající se nákupu poukázek Gastro Pass a 
Fokus Pass . 

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

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na přípravné práce k projektu 
„Bezpečné Orlicko“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytování finančních příspěvků Sdružení obcí Orlicko na 

realizaci rozvojových projektů ve výši 1.228.884,- Kč a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování:5:0:0 

 
RM schvaluje rozšíření stálých členů komise Regenerace MPZ Králíky o pracovníka 

krajského úřadu Pardubického kraje Mgr. Michala Drkulu. 
zodpovědný:  odbor ŠKT 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje návrh smlouvy o financování projektu Festival příhraničí 

Králíky/Międzylesie – hry bez hranic 2009 mezi Euroregionem Glacensis a městem 
Králíky a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje zápůjčku pódia pro akci 1.oficiální pálení čarodějnic a ukládá vedoucímu 

OŠKT zajistit u firmy SMK, s. r. o. provedení zápočtu úhrady. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí odbor vnitřních věcí 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje udělení záštity místostarosty při pořádání základního kola soutěže 

v požárním sportu nad okrskem č. 24 a uvolňuje částku Kč 1.500,-- na nákup 
pohárů. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí odbor vnitřních věcí 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu mezi městem Králíky a firmou TELEFONICA O2 Czech 

Repablic, a. s. Praha 4 – Michle o provedení překládky telekomunikační sítě 
v lokalitě Na Skřivánku, Králíky a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM pověřuje odbor VTS, aby  zaslal výzvu k předložení cenové nabídky na stavební 
úpravy budovy čp. 359 v Králíkách firmám: 
STAVOS Dobruška, s. r. o., DOBRUŠKA  
DOMIS , spol. s r. o., HRADEC KRÁLOVÉ 
ŠTĚPÁNEK, spol. s r. o., OPOČNO 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o spolupráci finanční, ekonomické a organizační poradenství 
mezi městem Králíky a Regionservisem s.r.o. Praha 5, a pověřuje starostku 
podpisem. 
odpovídá: starostka, tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě č. CZ901441/080910/QMS o rozšíření 

certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pověřuje 
starostku podpisem.  
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zodpovědný: starostka,tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výzvu k předložení nabídky na zakázku malého rozsahu (průzkum trhu) 
s názvem „Inženýrská činnost – TD“ při výstavbě Vojenského muzea Králíky a 
pověřuje vedoucího odboru VTS rozeslat výzvu firmám: Ing. Daniel Chrástka, Staré 
Hradiště, DIK s. r. o., Jeseník a Václav Tajovský, Jiráskova, Chrudim. 

zodpovědný: vedoucí odboru VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doplňuje do hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Vojenské muzeum Králíky – generální dodavatel stavby“ jmenovanou usnesením 
RM/2009/11/136 jako člena komise pana Švestku a jako náhradníka doplňuje Ing. 
Boušku. 

zodpovědná: starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje program jednání ZM dne 06.04.2009.  

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

 
 

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