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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 23 

rady města 
  konané 26.05.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav 

Tóth, MUDr. Eva Rýcová  
 
Omluvena:  Mgr. Jarmila Berková 
 
Z části jednání omluven:  Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 1902/11 a 2072/21 v k.ú. Králíky a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje uzavření zprostředkovatelské smlouvy na prodej nemovitostí areálu LT 
Hněvkov se společností RHINOCEROS, a.s., Most, za nabídkovou kupní cenu 
1.900.000 Kč. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku – sekání trávy paní Felcmanové, Králíky za roční nájemné. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM doporučuje požádat o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2051/2 v k.ú. Dolní 

Boříkovice od ČR – ÚZSVM na město Králíky a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1841/1 v k.ú. Králíky za účelem 

údržby pozemku – sekání trávy a manipulační plochy za roční nájemné 205 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 3:0:0 
 
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor v budově gymnázia v čp. 367 na Velkém 

náměstí v Králíkách (pouze v přízemí pravé křídlo) Vojensko – historickému klubu 
„Erika“, Brno, za účelem zřízení zázemí a pracoviště muzea, a to na dobu neurčitou. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM souhlasí s přeúčtováváním nákladů na služby od roku 2009 za provoz pracoviště 

Muzea čs. opevnění K-S 14 „U Cihelny“ Králíky v čp. 354 na Velkém náměstí 
v Králíkách na město tak, aby náklady spojené s provozem muzea byly vykazovány 
v příslušné kapitole rozpočtu. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2074/7 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „dřevěné 
oplocení s betonovou podezdívkou a ocelovými sloupky na p.p.č. 2074/9 a p.p.č. 
434/2“ pana Krištofa, Králíky, za podmínky vytyčení vlastnické hranice pozemku u 
komunikace, jinak k němu nemá připomínky.  

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
kabelového vedení NN ve vzduchu na p. p. č. 651/1 a p.p.č. 667/1 v k.ú. Králíky, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu. Zároveň 
RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene.  

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

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 177/1, 181/1 a 1302/1 v k.ú. Horní Lipka 
za účelem údržby pozemků a zřízení přístupové cesty za roční nájemné 1.296 Kč a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

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

RM schvaluje smlouvu o nájmu silničních panelů mezi městem Králíky a společností 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., za nájemné ve výši 1 Kč+DPH za 1 m2 a 
kalendářní den. 

zodpovědný: VTS, majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 73, 86, 89, 10011 a 10012 přidělená městu 

Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev a interní rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o 901.000 Kč. 

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

 
RM bere na vědomí návrh závěrečného účtu města Králíky za rok 2009 a ukládá 

finančnímu odboru předložit bod na jednání zastupitelstva. 
zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku os Laxus, Nymburk,  

z prostředků určených na financování Dotačního programu města Králíky na rok, 
oblast sociálních služeb - protidrogová prevence – v max. výši 10.000,- Kč. Příspěvek 
bude poskytnut formou smlouvy, a to po obdržení vyčíslení nákladů na projekt za 
rok 2010. 

zodpovědný: odbor ŠKT, odbor SVZ, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje rozdělení zbývající částky finančního daru od firmy Strabag a.s. v rámci 
městského rozpočtu takto: 
- navýšení kapitoly Budovy pro kulturu o Kč 50 tis. 
- Dotační a příspěvkový program města – dotace pro kulturu o Kč 20 tis. 

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

RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné podpory v oblasti grantů a příspěvků pro rok 
2010.  

zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, odbor SVZ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje umístění informační skříňky dle návrhu a ukládá vedoucímu OŠKT 

zajistit nezbytné činnosti potřebné pro umístění informační skříňky. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o partnerství uzavřenou s Místní akční skupinou Orlicko,  

ŽAMBERK uzavřenou ke spolupráci při realizaci projektu „Zdraví  je náš společný 
cíl“. Dále RM pověřuje starostku podpisem uvedené smlouvy. 

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

 
RM vyhodnotila soutěž na zhotovitele stavby „Rekonstrukce místní komunikace v obci 

Horní Lipka“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s firmou STRABAG, a. 
s. , Rychnov nad Kněžnou. 

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

RM schvaluje Smlouvu o nájmu silničních panelů mezi městem Králíky a firmou 
Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou QTB, s. r. o., Králíky, kde 
předmětem díla jsou stavební úpravy hasičské zbrojnice Prostřední Lipka a 
pověřuje starostku podpisem uvedeného dodatku. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 


	zodpovědný: majetkový odbor
	termín: průběžně
	hlasování: 3:0:0
	zodpovědný: majetkový odbor
	termín: ihned
	hlasování: 3:0:0
	zodpovědný: majetkový odbor
	termín: ihned
	hlasování: 3:0:0
	zodpovědný: majetkový odbor
	termín: průběžně
	hlasování: 3:0:0
	zodpovědný: majetkový odbor
	termín: ihned
	hlasování: 3:0:0
	zodpovědný: majetkový odbor
	termín: ihned
	hlasování: 3:0:0
	zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o.
	termín: ihned
	hlasování: 3:0:0
	zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný: majetkový odbor
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný: majetkový odbor
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný: VTS, majetkový odbor
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný:  finanční odbor 
	termín:  ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný:  finanční odbor 
	termín:  ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný: odbor ŠKT, odbor SVZ, finanční odbor
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný:  odbor ŠKT
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, odbor SVZ
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný: odbor ŠKT
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný: starostka 
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	zodpovědný: odbor VTS 
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	RM schvaluje Smlouvu o nájmu silničních panelů mezi městem Králíky a firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., a pověřuje starostku jejím podpisem.
	zodpovědný: odbor VTS 
	termín: ihned
	hlasování: 4:0:0
	RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou QTB, s. r. o., Králíky, kde předmětem díla jsou stavební úpravy hasičské zbrojnice Prostřední Lipka a pověřuje starostku podpisem uvedeného dodatku.
	zodpovědný: odbor VTS 

