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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 23 

rady města 
  konané 10.06.2009  
 
Přítomni členové rady města: Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav 

Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Z jednání omluvena: Jana Ponocná 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 191/2 v k. ú. Králíky souhlasí 

dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Novostavba RD na 
st.p.č. 130 v k.ú. Králíky“ pana Šíbla.  

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

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2069/1 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „Výstavba 
oplocení u RD“ pana Štelbaského, Králíky s tím, že u komunikace na p.p.č. 2069/1 
v k.ú. Králíky si žadatel nechá vytýčit vlastnickou hranici. 

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

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru – učebně v čp. 367 na 
Velkém náměstí v Králíkách s panem Bergmanem, Králíky, a to dohodou 
k 18.06.2009. 

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

RM bere na vědomí žádost paní Plankové, Králíky, zároveň však potvrzuje své usnesení 
RM/2009/21/299 ze dne 27.05.2009.  

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:1:0 (proti Mgr. Berková) 
 

RM schvaluje pronajímání nemovitosti čp. 369 na st.p.č. 496 a pozemku st.p.č. 496 
v k.ú. Králíky za účelem individuální rekreace jednotlivým zájemcům o pronájem, a 
to na dobu kratší než 30 dnů, za celkovou platbu 855 Kč/den. 
Zároveň RM dle § 102 odst. (2) písm. m) zákona o obcích svěřuje odboru VTS 
rozhodování o uzavírání nájemních smluv. 
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zodpovědný: majetkový odbor, VTS, FO  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronajímání nemovitostí č.e. 8, 9 a 10 a pozemků st.p.č. 127, 128, 129 a 
p.p.č. 671 a pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. 671 PK vše v k.ú. Hněvkov za 
účelem individuální rekreace a zřízení letního dětského tábora  jednotlivým 
zájemcům o pronájem, a to na dobu kratší než 30 dnů, za celkovou platbu 400 
Kč/den + úhrada za spotřebovanou elektrickou energii dle skutečné spotřeby. 
Zároveň RM dle § 102 odst. (2) písm. m) zákona o obcích svěřuje OŠKT 
rozhodování o uzavírání nájemních smluv. 

zodpovědný: majetkový odbor, VTS, FO, OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit převod movitých věcí – motorových stříkaček včetně 
příslušenství, přileb, hadic (viz. výše) – darovací smlouvou, a to : 
- Sboru dobrovolných hasičů Prostřední Lipka, IČ 61239551,  v účetní hodnotě 

26.333 Kč 
- Sboru dobrovolných hasičů Dolní Boříkovice, IČ 61239968, v účetní hodnotě 

49.827 Kč 
- Sboru dobrovolných hasičů Heřmanice, IČ 61239861, v účetní hodnotě 60.777 

Kč.  
Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním „Festivalu neprofesionálních hudebních skupin“ dne 4. července 2009 
na travnaté ploše veřejného prostranství u Střelnice v Králíkách (v případě 
deštivého počasí v sále Střelnice). Pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné 
informování občanů, kteří bydlí v bezprostředním okolí konání kulturní akce. 

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

 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 01.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním kulturní akce „Artex 2009“ dne 18. července 2009 na veřejném 
prostranství Velkého náměstí v Králíkách. Pořadatel vhodnou formou zajistí včasné 
informování občanů, kteří bydlí v bezprostředním okolí konání kulturní akce. 

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

 
RM schvaluje znění smlouvy o poskytnutí grantu mezi městem Králíky a Pardubickým 

krajem z programu Podpory preventivní péče a sbírky muzeí Pk ve výši 30.000,-- 
Kč a  pověřuje starostku města podpisem smlouvy. 
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zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor   
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje účast města při realizaci výstavy fotografií formou finanční spoluúčasti 

města na vydání výstavního katalogu (spoluúčast 50% v maximální výši do 15 tis. 
Kč) a pověřuje vedoucího odboru ŠKT ve spolupráci s ředitelem městského muzea 
zajistit realizaci projektu. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitel PO Městské muzeum Králíky 
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje bezplatné ubytování závodníků v prostorách ZŠ z důvodu zajištění akce 

Bikechallenge 2009. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí, vedení ZŠ 

Moravská 
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pro zajištění akce Bikechallenge 2009 tyto uzávěry komunikací:  
- Velké náměstí dne 20.07.2009 od 08:00 hod. do 21.07.2009 do 12:00 hod. 
- ulice Valdštejnova a část Malého náměstí dne 21.07.2009 od 08:00 hod. do 10:15 

hod. a ukládá příslušným odborům projednat tuto záležitost s orgány Policie ČR. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí, odbor VTS 
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s užitím znaku města Králíky  firmou Iscarex při prezentaci běžeckého 

závodu v běhu do vrchu „Cena firmy Iscarex Dolní Morava – Králický Sněžník“. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s užitím znaku města Králíky panem Krobotem na akci Fotbalový Camp – 

Tomáš Černý a uvolňuje přímý příspěvek na pořádání akce z Dotačního programu 
města Králíky ve výši Kč 4.000,--. 

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

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 09/060 na dodávku sadových prací na stavbu: 
Revitalizace areálu hřbitova Králíky a dále RM pověřuje starostku města podpisem 
výše uvedené smlouvy o dílo. 

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou SMK, s. r. o., Králíky týkající se zajištění 
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provozu koupaliště, bufetu na koupališti a souvisejících rekreačních ploch a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 20900778 mezi městem Králíky a firmou Stavona, spol. 
s r. o. České Libchavy, na dodávku a montáž plastových otvorových výplní pro 
rekonstrukci pokladny na tvrzi Hůrka a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy. 

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

 
Výběrovou komisí pro posouzení nabídek bank na poskytnutí úvěru na průběžné 

financování projektu Vojenského muzea Králíky bude Rada města Králíky. 
zodpovědná: starostka 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

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