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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 45 

rady města 
  konané 13.10.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM do doby převodu sousedního pozemku na město Králíky nedoporučuje prodej 

pozemku p.p.č. 651/41 v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 646 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s novým vlastníkem pozemku p. p. 
č. 440 v k. ú. Červený Potok pro oprávněné město Králíky. RM zároveň schvaluje 
do doby realizace stavby uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s novými vlastníky pozemku ve 
zjednodušené evidenci p. č. 273 GP v k. ú. Dolní Lipka pro oprávněné město 
Králíky a elektro přípojky na pozemku p. p. č. 268/4 v k. ú. Dolní Lipka taktéž pro 
oprávněné město Králíky. RM zároveň schvaluje do doby realizace staveb uzavřít 
s jednotlivými vlastníky pozemků smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení 
věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 3/2010 o vymezení úseků místních komunikací 
a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
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náledí v zimním období roku 2010/2011 na území města Králíky. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasován: 5:0:0 
 

RM schvaluje Plán zimní údržby komunikací na zimní období 2010-2011 pro město 
Králíky a integrované obce.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o nájmu silničních panelů mezi městem Králíky a firmou 
Chládek a Tintěra, Pardubice, a. s., PARDUBICE a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  
 

RM souhlasí se skácením 1 ks javoru na p.p.č. 2084/1 v k.ú. Králíky a současně 
schvaluje použití dřevní hmoty jako palivového dříví na chatě Amálka. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou SMK, s. r. o., Králíky týkající se zajištění 
provozu koupaliště, bufetu na koupališti a souvisejících rekreačních ploch a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS a starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění a  § 30 odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, uděluje souhlas příspěvkové organici Klub Na 
Střelnici Králíky k tomu, aby část svého rezervního fondu ve výši 90.000,- Kč 
použila k posílení svého investičního fondu.  
zodpovědný: finanční odbor, odbor výstavby a technické správy  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění,  schvaluje zvýšení příspěvku na provoz o 
3.000,-- Kč příspěvkovým organizacím Mateřská škola, Pivovarská, Králíky; 
Mateřská škola, Moravská, Králíky; Mateřská škola, Červený Potok, Králíky; 
Městská knihovna Králíky a Městské muzeum Králíky. 
zodpovědný: finanční odbor, majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje ředitelce Městské knihovny změnový platový výměr.  

zodpovědný: ředitelka MK, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Mandátní smlouvu s firmou REDEA Žamberk s.r.o. na projektový 
management při realizaci projektu „Zvýšení turistické atraktivity Králické 
pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje „Dohodu o poskytnutí daru“ uzavřenou mezi městem Králíky a firmou 
CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS a starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického 
informačního centra při Městském muzeu Králíky, Králíky a pověřuje starostku 
města jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, PO Městské muzeum Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM souhlasí se změnou odpisového plánu příspěvkové organizace Gymnázium a 
základní škola Králíky a schvaluje upravený odpisový plán organizace Gymnázium 
a základní škola Králíky na období 2010. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí výroční zprávu školy Základní umělecká škola Králíky za školní 
rok 2009/2010.  
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje převod částky 24.000,-- z rezervního fondu příspěvkové organizace 
Mateřská škola Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí na výplatu mzdových 
prostředků osobní asistence za období 01–09/2010. RM schvaluje úpravu závazných 
ukazatelů MŠ formou navýšení o částku Kč 24.000,-- na zajištění osobní asistence 
pro období 09-12/2010. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, na vědomí MŠ Pivovarská 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM odkládá žádost Bc. Peškové o poskytnutí přímého finančního příspěvku na provoz 

Linky bezpečí provozovaného Sdružením Linka bezpečí a ukládá odboru ŠKT 
předložit opětovně žádost k projednání radě města po schválení Dotačního a 
příspěvkového programu pro rok 2011. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje popisy pracovních funkcí ředitelů škol a školských zařízení. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí ředitelé/ředitelky škol a školských zařízení 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM vyhodnotila veřejnou zakázku „Zpracování digitálního povodňového plánu a 

vybudování varovného a vyrozumívacího systému pro území ORP Králíky“ a 
pověřuje starostku podpisem smlouvy s firmou EMPEMONT s.r.o., Valašské 
Meziříčí. 
zodpovědný: odbor VTS a starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM revokuje svoje usnesení č. RM/2010/44/625 ze dne 05.10.2010 a současně RM 

schvaluje dohody o poskytnutí nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou pro 
přípravu a konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR ve 
dnech 14.10.2010 až 18.10.2010, 22.10.2010 až 25.10.2010 s těmito subjekty: 
● L. a J. Kopeckých, Prostřední Lipka      6.000 Kč 
    Rekreační zařízení Heřmanice čp. 102      
• JK Consulting Group, s.r.o., Nymburk,     6.000 Kč 

Poutní dům čp. 2, Dolní Hedeč  
Zároveň RM schvaluje dohodu o náhradě účelně vynaložených nákladů s konáním 

voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 14.10.2010 až 
18.10.2010, 22.10.2010 až 25.10.2010 s těmito subjekty: 
● Gymnázium a základní škola Králíky, Moravská 647, Králíky, 
 budova ZŠ, ulice 5. května čp. 412      6.000 Kč 
 budova Gymnázia Králíky, Velké náměstí čp. 367   6.000 Kč 
● Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí,  

budova MŠ Červený Potok čp. 78       6.000 Kč 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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