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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 25 

rady města 
  konané 01.07.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Jarmila Berková 
 
Z jednání omluven: Čestmír Doubrava 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM bere na vědomí podání výpovědi z nájemního vztahu k nebytovému prostoru – 

garáže v ul. Nádražní v Králíkách Základní uměleckou školou, Králíky. Nájemní 
vztah skončí dne 30.09.2009. 
Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu tohoto nebytového prostoru po 
dobu 60-ti dnů. 

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

RM v souladu se schválenými Pravidly pro pronajímání bytů v majetku města Králíky 
neschvaluje přijetí žádosti o nájem levnějšího přiměřeného bytu pana Collinse, 
Horní Lipka.  

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s ČR – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, na pozemcích st.p.č. 13/4 a p. p. č. 686/2 v k. ú. Dolní 
Hedeč a p. p. č. 348/4, 454/2 v k. ú. Horní Lipka  a p.p.č. 2107/2 v k.ú. Králíky pro 
oprávněné město Králíky. RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít 
s vlastníkem pozemků smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ se s.p. Povodí Labe, na pozemcích 
p.č. 1384 PK, p.p.č. 1384/14, 1384/8, 1384/7, 1384/5, 1384/3, 1384/2 v k. ú. Horní 
Lipka a p.č. 1576/9 PK v k.ú. Dolní Boříkovice a p.p.č. 3200 v k.ú. Králíky a p.p.č. 
1135/4, p.č. 1135  PK, p.p.č. 1135/5 v k.ú. Prostřední Lipka pro oprávněné město 
Králíky. RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít s vlastníkem 
pozemků smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  
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 Zároveň RM schvaluje smlouvu o nájmu č. O911090274 na pronájem části těchto 
předmětných pozemků mezi městem Králíky a s.p. Povodí Labe, a to na dobu 
určitou za roční úhradu. 

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

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 1581/11, 1581/12 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci p.č. 1581 GP vše v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku 

 Zároveň RM nedoporučuje prodej pozemků 1583/1, 1583/2 v k.ú. Dolní Boříkovice a 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje.  

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

RM posoudila předložené nabídky na akci: „Vojenské muzeum – KOBOZP“ a 
rozhodla, že činnost koordinátora BOZP na staveništi „Vojenské muzeum Králíky“ 
provede firma Václav Tajovský, CHRUDIM. Zároveň RM pověřuje odbor VTS 
k předložení smlouvy s vybranou firmou. 

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

RM posoudila předložené nabídky na akci: „Vojenské muzeum – TD“ a rozhodla, že 
inženýrskou činnost - TD na staveništi „Vojenské muzeum Králíky“ provede firma 
Václav Tajovský, CHRUDIM. Zároveň RM pověřuje odbor VTS k předložení 
smlouvy s vybranou firmou. 

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

RM schvaluje znění výzvy k předložení cenové nabídky pro veřejnou zakázku – 
zjednodušené podlimitní řízení – „REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ 
V BYTOVKÁCH, KRÁLÍKY – II. etapa“ a ukládá odboru VTS oslovit firmy 
STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Skanska DS a.s., Litomyšl, 
Mados MT s.r.o, Kostelec nad Orlicí, Agile spol. s r.o., Vysoké Mýto, Strabag a.s., 
Hradec Králové Vakstav spol. s r. o., Jablonné nad Orlicí k předložení cenové 
nabídek 

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2009 – MT - 14 s firmou MADOS MT,  

s. r. o., KOSTELEC NAD ORLICÍ  k realizaci díla „Oprava místních komunikací – 
Králíky“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 
RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 10021 a 21068 přidělená městu Králíky 

rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev a 
interní rozpočtové opatření číslo 080903, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 2.717.500 Kč. 

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

 
RM schvaluje Soupis nemovitostí a výši  stanovených pojistných hodnot tohoto majetku 

k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 Region uzavřené mezi Generali Pojišťovnou  a.s. 
Praha a městem Králíky.. 

zodpovědný:  finanční odbor, majetkový odbor, OVTS 
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje, ve smyslu platného znění zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

ÚSC, ve znění § 27, odst. 5 písm. d), to že příspěvkové organizace zřízené městem 
Městské muzeum, Městská knihovna, Klub Na Střelnici, MŠ Moravská, MŠ 
Pivovarská, MŠ Červený Potok, Školní jídelna a Základní škola  nabývají na 
základě rozhodnutí zřizovatele do svého vlastnictví veškerá oběžná aktiva pořízená 
v běžném roce, a to aktiva pořízená: 

 1. Na základě ročního schváleného plánu výnosů a nákladů (příspěvek na činnost). 
 2. Na základě tvorby a použití fondů PřO dle § 30, § 32 a 33 a na základě schválení 

přídělů fondů při vypořádání VH roku 2008.  
 3. Na základě dalších usnesení zřizovatele k finančnímu (i fondovému) hospodaření 

PřO. 
 Do svého vlastnictví PřO zahrnují též dlouhodobý majetek, mimo nemovitého 

majetku, pořízený použitím investičního fondu, případně investiční dotace, včetně 
úprav v běžném roce schválených zřizovatelem. 
Současně RM a ukládá vedoucímu OŠKT předložit změny zřizovacích  listin na 
zářijové jednání ZM 

zodpovědný:  finanční odbor, vedoucí OŠKT, 
termín:  průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM  schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární 

ochraně na výdaje JSDH Králíky pro rok 2009 – akceschopnost jednotek, která je 
uzavírána mezi Pardubickým krajem a městem Králíky.  

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

 
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace na požární techniku a věcné prostředky“, 

která je uzavírána mezi Pardubickým krajem a městem Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 
RM souhlasí se skácením 1 břízy na  pozemku p.č. 1297/3 s tím, že palivové dříví bude 

odvezeno do chaty Amálka. 
zodpovědný:  odbor ŽP,  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM Králíky schvaluje Smlouvu o výpůjčce kontejnerů s firmou EKO-KOM a.s. a 

pověřuje starostku jejím podpisem včetně podpisu předávacího protokolu.  
zodpovědný:  odbor ŽP  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM vyjadřuje souhlas s uspořádáním humanitární sbírky materiálu pro obce zasažené 

povodněmi. Získaný materiál bude předán zástupcům Červeného kříže. 
zodpovědný : OSVZ 
termín : ihned 
hlasování : 4:0:0  

 
RM souhlasí s poskytnutím materiálu v hodnotě 10000,- Kč pro povodněmi zasažené 

obce prostřednictvím Červeného kříz. 
zodpovědný: místostarosta, vedoucí OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč občanskému sdružení Smíření 

na dostavbu hospice. 
zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM posoudila předložené nabídky na poskytnutí úvěru na průběžné financování 
projektu Vojenské muzeum a rozhodla, že bude přijata nabídka České spořitelny, 
a.s. Zároveň RM pověřuje starostku jednáním s vybranou bankou o smlouvě o 
úvěru.  

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

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