
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 37 

rady města 
  konané 25.08.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
 Omluvena: MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM přijímá nabídku firmy ARMY FORT Brno na zajištění služby „Využití a provoz 

Vojenského muzea Králíky“a pověřuje starostku města podpisem mandátní 
smlouvy s touto firmou. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0  
 

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM ruší usnesení RM/2010/31/477 ze dne 21.07.2010 a doporučuje prodej části 

pozemku p.p.č. 770/3 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem a ukládá předložit na jednání ZM záměr prodeje.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0  

 
RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 30.11.2006 mezi městem Králíky a 

paní Kubů, Králíky na pronájem pozemku p.p.č. 2210/4 a části pozemku p.p.č. 
3642 v k. ú. Králíky, a to z důvodu změny přečíslování pozemku v rámci PÚ 
Králíky II. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 



RM bere na vědomí předložený námět na jednání o prodeji ocelové haly a pozemků 
v k.ú. Králíky od právního zástupce společnosti OMB composites EU, a.s., a ukládá 
starostce a vedoucí MO nadále jednat o způsobu prodeje nemovitostí. Zároveň RM 
pověřuje starostku a vedoucí MO jednáním s panem Novákem o možném nákupu 
areálu v Plynárenské ulici v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM ruší usnesení RM/2010/31/478 ze dne 21.07.2010 a doporučuje prodej části 

pozemku p.p.č. 770/3 v k.ú. Dolní Hedeč (pouze před nemovitostí na st.p.č. 101) za 
kupní cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá předložit na jednání 
ZM záměr prodeje.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Mandátní smlouvu na zabezpečení správy a provozu Vojenského muzea 

Králíky č.j. 4721/2006 v předloženém znění mezi městem a společností ARMY 
FORT Brno s účinností od 01.09.2010 na dobu neurčitou.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje bezplatné zapůjčení chaty Amálky Svazu zdravotně postižených osob a 

invalidů z Králík na odpoledne 3. září 2010.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s bezplatným pronájmem prostoru na velkém náměstí a připojením 

elektrické energie pro zdravotně-preventivní akci měření s VZP. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0  

 
RM - Město Králíky vyjadřuje podporu projektu „Modernizace malokapacitního 

ubytovacího zařízení – Penzion Na Červeném Potoce“  
zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje řediteli Kulturního domu Na Střelnici změnový platový výměr. Současně 

RM souhlasí s jednorázovou výplatou navýšení za období leden – červen 2010 ve 
mzdě za srpen 2010. 
zodpovědný: ředitel KNS, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje mimořádnou odměnu ředitelům škol a vedoucímu ŠJ z účelových 

prostředků přidělených na školy podle přílohy č. 1 tohoto zápisu.  



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

 
RM bere na vědomí podmínky převodu zaměstnanců ZUŠ Králíky s tím, že platové 

výměry stanovené původním zřizovatelem školy jsou platné i po převodu školy pod 
nového zřizovatele na základě smlouvy o převodu činností, majetku a práv a 
povinností s převáděnými činnosti souvisejícími. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s  firmou Haupt, Kunčice na realizaci akce 
„Ošetření 5 ks památných stromů v Dolní Hedeči“ za celkovou cenu 94.800,- Kč 
včetně DPH a pověřuje starostku města k jejímu podpisu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2010/37/548: RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Haupt, Kunčice na 
realizaci akce „Králíky - Regenerace aleje Skřivánek v  Králíkách – I. etapa“ za 
celkovou cenu 232.592,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku města k jejímu 
podpisu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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