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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 19 

rady města 
  konané 28.04.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth  
 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 329/2 a 720/3 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 

50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO na jednání ZM předložit 
záměr prodeje pozemků. 

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

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 3513 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO na jednání ZM předložit záměr prodeje 
pozemku. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky za účelem 
údržby pozemku – sekání trávy za roční nájemné 100 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 

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

RM schvaluje dohody o poskytnutí nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou pro 
přípravu a konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 
27.05.2010 až 29.05.2010 s těmito subjekty: 
● Leona a Josef Kopeckých, Prostřední Lipka čp. 74   3.000 Kč 
    Rekreační zařízení Heřmanice čp. 102      
• JK Consulting Group, s.r.o., IČ 27392481,  Nymburk, Raisova 1468/1 3.000 Kč 

Poutní dům čp. 2, Dolní Hedeč  
Zároveň RM schvaluje dohodu o náhradě účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 27.05.2010 až 29.05.2010 
s těmito subjekty: 
● Gymnázium a základní škola Králíky, Moravská 647, Králíky, IČ 49314629 
 budova ZŠ, ulice 5. května čp. 412      3.000 Kč 
 budova Gymnázia Králíky, Velké náměstí čp. 367   3.000 Kč 
● Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí, IČ 75016761 
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budova MŠ Červený Potok čp. 78       3.000 Kč 
budova MŠ Prostřední Lipka čp. 2      3.000 Kč 

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

RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor v budově gymnázia v čp. 367 na 
Velkém náměstí v Králíkách (v přízemí pravé křídlo) za účelem zřízení zázemí a 
pracoviště muzea a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 

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

RM doporučuje prodej pozemků st.p.č. 1048/1, 1048/5, 1048/3, 1048/4, 1048/2, 1085 a 
p.p.č. 1725/4, 1725/3, 1725/7, 1725/6, 1725/5, 2188/3, 2188/4, ocelové haly na st.p.č. 
1048/1 a 1048/3 vše v k.ú. Králíky. Základem pro stanovení prodejní ceny bude 
znalecký posudek. Zároveň RM ukládá MO předložit záměr prodeje nemovitostí na 
jednání ZM. 

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

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 3497 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO na jednání ZM předložit záměr 
prodeje pozemku. 

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

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 3514 a 3515 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO na jednání ZM předložit záměr 
prodeje pozemků. 

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

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24:00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „Pálení čarodějnic“, který se koná dne 30.04.2010, na otevřeném 
prostranství před klubovnou osadního výboru a SDH v Prostřední Lipce, a to za 
splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným množstvím pořadatelů tak, 

aby minimalizoval negativní dopady na okolní obyvatele; 
• pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby 
předešel vzniku požárních rizik; 

• pořadatel je povinen vhodnými opatřeními minimalizovat především vibrace a 
hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem 
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stanovená mez; 
• pořadatel je po skončení povolené kulturní akce povinen provést kompletní úklid 

veřejného prostranství a bezprostředního okolí akce. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek ke smlouvě na ceník služeb  Sodexo mezi městem Králíky a 

firmou Sodexo Pass Česká republika a.s., Praha 5 – Smíchov, pobočka Ostrava a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje Obchodní smlouvu mezi městem Králíky a firmou Accor Services CZ 

s.r.o., Praha 1, pobočka Pardubice a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku do Rozvojového fondu č. 2010003 a 

pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje návrh Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR a 

pověřuje starostku jejím podpisem. Jedná se o dohodu o poskytnutí dotace v rámci 
projektu: Rekonstrukce místní komunikace v obci Horní Lipka; Registrační číslo: 
09/008/41200/119/001629. Dohoda je uzavírána mezi smluvními stranami: Státním 
zemědělským intervenčním fondem, Praha 1 a Městem Králíky. 

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

RM vyhodnotila soutěž na dodavatele akce „Stavební úpravy vnější omítky na objektu 
čp. 365 v Králíkách“. Pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo s firmou 
Stavofin s.r.o., Králíky. 

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

 
RM schvaluje úplnou uzavírku silnice III/31224 v úseku č.p. 148 po areál firmy Vydrus 

s.r.o.; MK ul. Na Pískách a MK ul. Jana Opletala, dne 26.6.2010 v době od 12:00 do 
17:00 v souvislosti s pořádáním sportovní akce: „Holba Moped Cup“. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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