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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 28 

rady města 
  konané 30.06.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva 

Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
Omluven:  Bc. Čestmír Doubrava 
 
 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 1822/50 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. Zároveň  RM schvaluje pozemek zatížit věcným břemenem spočívajícím 
v umístění veřejného osvětlení a práva vstupu na pozemek za účelem oprav a 
údržby zařízení pro oprávněné město, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně. 

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

 
RM schvaluje zatížit pozemek p.p.č. 1822/33 v k.ú. Králíky ve vlastnictví pana 

Marečka, Králíky, věcným břemenem spočívajícím v uložení kanalizace a práva 
vstupu na pozemek za účelem oprav a údržby zařízení pro oprávněné město, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

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

 
RM souhlasí  pro školní rok 2010/2011 s přijetím sourozenců Pavelkových s trvalým 

bydlištěm v územním obvodu obce Červená Voda do MŠ Červený Potok, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí, detašované pracoviště Prostřední Lipka. 

zodpovědný: odbor ŠKT; MŠ Červený Potok, Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje udělení výjimky pro MŠ Pivovarská, Králíky takto: oddělení bez 

integrovaných dětí maximální počet dětí ve třídě 27, oddělení s integrovanými dětmi 
– maximální počet dětí ve třídě 23. 

zodpovědný: odbor ŠKT; MŠ Pivovarská, Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí  pro školní rok 2010/2011 s přijetím dětí uvedených v písemné žádosti MŠ 

s trvalým bydlištěm v územním obvodu obce Červená Voda do MŠ Pivovarská, 
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Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor ŠKT; MŠ Pivovarská, Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí protokol o výsledku provedené kontroly – „Hospodaření 

s veřejnými prostředky, Roční uzávěrka k 31. 12. 2009“ provedeného firmou AV – 
AUDITING, spol. s r.o. u organizace Městská knihovna Králíky.  

zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, tajemník MěÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí protokol o výsledku provedené kontroly – „Hospodaření 

s veřejnými prostředky, Roční uzávěrka k 31. 12. 2009“ provedeného firmou AV – 
AUDITING, spol. s r.o. u organizace Školní jídelna Králíky.  

zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, tajemník MěÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o odvozu a likvidaci odpadních vod uzavřenou s firmou SMK, s. 

r. o., Králíky. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele jednou za rok odvážet a 
likvidovat odpadní vody z klubovny hasičské zbrojnice v Prostřední Lipce. Zároveň 
RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou s SMK, s. r. o., Králíky, kde předmětem 
smlouvy je zajištění úklidu v areálu veřejného dětského hřiště „V Bytovkách“, 
Králíky a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

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

s pořádáním „1. ročníku nočního turnaje v bandy hokeji“, který se koná dne 
09.07.2010, ve sportovním areálu Gymnázia a základní školy Králíky, 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 stanovená 
mez. 

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

 
RM bere na vědomí návrh obecně závazné vyhlášky města Králíky č. 1/2010 o místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  a ukládá odboru 
vnitřních věcí ve spolupráci s právničkou úřadu, aby tento návrh předložili na 
jednání ZM dne 12. 7. 2010. 

zodpovědný: odbor VV, právník úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje program jednání ZM dne 12.07.2010.  

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

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