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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 25 

rady města 

  konané 20.06.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Mgr. 

Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků v k.ú. Červený Potok od ČR – 

Pozemkového fondu ČR na město Králíky, a to:  
- dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění (zastavěná 

plocha): 
p.p.č. 2103, p.p.č. 2197, p.p.č. 2198, p.p.č. 2315, p.p.č. 2323 a  
části p.p.č. 2199, p.p.č. 2238, p.p.č. 2261, p.p.č. 2269, p.p.č. 2314, p.p.č. 2321  

 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2012/03/092 ze dne 14.05.2012 a doporučuje 
schválit záměr prodeje pozemků st.p.č. 397/5 – zastavěná plocha o výměře 197 m2, 
p.p.č. 3318/2 – ostatní plocha o výměře 337 m2 a p.p.č. 3836 – ostatní plocha o 
výměře 53 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu u st.p. ve výši 130 Kč/m2 a u p.p. ve výši 
70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM 
nový záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá MO pozvat obě žadatelky do jednání Rady města Králíky dne 27.06.2012 v 
15.00 h, aby předložily své podnikatelské záměry.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje požádat ČR – SSHR o bezúplatný převod nepotřebného movitého 
majetku státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů:  
- z nabídky pro organizační složky státu č.j. 03723/12-SSHR/OPH 

DÍLY K LISOVACÍ SOUP. ks 1,000 12 028,00 12 028,00 

LIS MONTÁŽNÍ PYTE 3,15 ks 1,000 28 015,00 28 015,00 

UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ HLAVA ks 1,000 34 900,00 34 900,00 

STŘEDÍCÍ PŘÍPRAVEK ks 1,000 880,00 880,00 

SADA REDUKCÍ ks 1,000 2 955,00 2 955,00 
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FRÉZOVACÍ TRNY ks 1,000 4 415,00 4 415,00 

SADA DĚLÍCÍCH KOTOUČÜ ks 1,000 7 740,00 7 740,00 

KONÍK 170 K DĚLÍCÍ HLAVĚ ks 1,000 3 420,00 3 420,00 

NAKLAPĚCÍ SVÉRÁK ks 1,000 14 030,00 14 030,00 

EVIDENČNÍ CENA MAJETKU  
  celkem: 108 383,00 

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

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 4,230,1,11,30127,17,18,20,21,23 a 41 přidělená 
městu Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o  částku 
2.082.845,20 Kč a interní rozpočtové opatření číslo 120201. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Městské muzeum Králíky na rok 
2012. 
zodpovědný: finanční odbor, na vědomí odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výpověď smlouvy S-4940/02/KMX s firmou Wolters Kluwer ČR o údržbě 
a aktualizaci systému ASPI. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje na základě předložené nabídky smlouvu s firmou ATLAS software a.s., 
Ostrava o dodávce, údržbě a aktualizaci systému CODEXIS s předplacením 
aktualizací na 2 roky. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje předloženou smlouvu o dílo – úplná aktualizace územně analytických 
podkladů správního území ORP Králíky. 
zodpovědný: odbor UPSU 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o provozování koupaliště uzavřenou mezi Městem Králíky a 
SMK s.r.o. Králíky na rok 2012. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí informaci o akci „Slet chroustů dne 13. – 15.07.2012“, která se bude 
konat na polním letišti v Červeném Potoce. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí odbor vnitřních věcí a odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí návrh odboru ŠKT na jmenování zástupců zřizovatele a na 
jmenování dalších odborníků pro nově připravované konkursní řízení na obsazení 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Moravská, 
Králíky, okres Ústí nad Orlicí a ukládá vedoucímu OŠKT předložit konečný návrh 
na složení konkursní komise bezprostředně po obdržení potřebných podkladů. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podmínky vyhlášení konkursu a ukládá vedoucímu ŠKT zajistit 
vyhlášení konkursu. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu Králíky, a to v Článku 7, 
přílohy 3, kdy se v odst. (4) za písm. e) vkládá písm. f), které zní : „na základě 
pověření tajemníka vykonávat funkci zvláštního příjemce dávky důchodového 
zabezpečení podle zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního 
zabezpečení“  
zodpovědný: tajemník, OSVZ  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


