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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 04 

rady města 
  konané 27.01.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Z části jednání omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku  Kč 1.000,-- z oblasti přímé podpory z rozpočtu 

pro rok 2010, příspěvek bude poukázán na účet Orlického sportovního sdružení 
okresu Ústí nad Orlicí.  
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce nemovitostí čj. 

UZSVM/HUO/4370/2007-HUOM Sp 51/2000 JIN mezi městem Králíky a ČR – 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s umístěním stavby – nebeského jezírka na pozemku p.p.č. 662/3 a části 

p.p.č. 1388/1 v k.ú. Horní Lipka paní Suchomelové, Horní Lipka. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zemního kabelového vedení NN, vrchní vedení VN, trafostanice na pozemcích p. p. 
č. 177, 178, 179, 181, 206, 207, 720/2 v k.ú. Dolní Hedeč. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu.   

 RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podnájem části pozemku p.p.č. 650/1 v k.ú. Králíky (cca 697 m2) za 

účelem užívání a údržby pozemku a sekání trávy panu Lukáčovi, Králíky za roční 
nájemné. 
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej pozemků st.p.č. 1653 a p.p.č. 3754 v k.ú. Králíky a ukládá 

MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s umístěním stavby – „Cyklostezka Králíky – Červená Voda“ na 

pozemcích p.p.č. 1071/28, 2080/20, 1046/7, 1046/24, 1046/80, 1046/81, 1046/82, 
1046/83, 1046/84, 1046/85, 1046/86, 1046/61, 1046/87, 1046/88, 1046/89, 1046/90, 
1046/91, 1046/92, 1046/93, 1043/2, 3822, 1043/32, 3829, 1043/52, 1043/51, 1046/125, 
1046/126 v k.ú. Králíky, jejímž investorem je Sdružení obcí Orlicko, Žamberk.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s provedením stavebních úprav nebytového prostoru - zdravotnického 

zařízení lékárny v čp. 3 na Velkém náměstí v Králíkách na náklady nájemce. 
Zároveň RM schvaluje odpisování technického zhodnocení tohoto nebytového 
prostoru nájemcem. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Červený Potok a k.ú. 

Malá Morava provedenou v rámci KPÚ v k.ú. Červený Potok a to: 
- po zapsání komplexní pozemkové úpravy Červený Potok do KN se bude tok 

řeky Moravy nacházet v k.ú. Malá Morava a jeho pravý břeh bude tvořit 
katastrální hranici s k.ú. Červený Potok. Zároveň RM ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

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

 
RM schvaluje Sazebník výše úhrad za úkony při poskytování pečovatelské služby 

organizační složky města Sociální služby Králicka s platností od února 2010. 
zodpovědný:  ředitel organizační složky města Sociální služby Králicka, starostka  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu města Králíky za rok 2009 a ukládá 

FO  předložit bod na jednání zastupitelstva města.  
zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 



 3

RM schvaluje připojení města Králíky k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a 
vyvěšení tibetské vlajky na budovu městského úřadu dne 10. března 2010. 
zodpovědný: tajemník 
termín: 10. 03. 2010 
hlasování: 5:0:0 

 
RM  bere na vědomí  „Výroční zprávu města Králíky o činnosti v oblasti poskytování 

informací za rok 2009“ a ukládá odboru vnitřních věcí její zveřejnění v souladu 
s ust. Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 o poskytování informací. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: 01.03.2010 
hlasování: 4:0:0 (Ing. Tóth se již neúčastnil jednání RM) 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „6. plesu Celního ředitelství Hradec Králové“, který se koná dne 
05.02.2010, ve velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 

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

 
RM schvaluje podpis dodatku č. 5 smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat č. 

213/2002 s firmou Alberon Letohrad s.r.o. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o změně provozovatele certifikovaného informačního centra v síti 

TIC Pardubického kraje mezi městem Králíky a společností Králická rozvojová, 
s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci na projektu „Zvýšení turistické atraktivity 

Králické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ mezi městem Králíky a obcí 
Lichkov a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje program jednání ZM dne 08.02.2010.  

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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Zapsala: Lenka Macháčková 
 
 
 
 
………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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