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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 31 

rady města 

  konané 15.08.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 356/1 – zahrady o výměře cca 186 

m2 v k.ú. Králíky za účelem rekreace a odpočinkové plochy za roční nájemné ve 
výši 558 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a panem Ing. Petrem Markem, 
bytem Červený Potok 20, 561 69 Králíky na drobný dlouhodobý hmotný majetek 
v hodnotě 8.063 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a panem Jiřím Bartoníčkem, 
bytem Heřmanice 70, 561 69 Králíky na drobný dlouhodobý hmotný majetek 
v hodnotě 21.450 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a panem Janem Halbrštátem, 

bytem Dolní Boříkovice 154, 561 69 Králíky na drobný dlouhodobý hmotný 
majetek v hodnotě 15.668 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a panem Arnoštem Juránkem, 
bytem Dolní Lipka 7, 561 69 Králíky na drobný dlouhodobý hmotný majetek 
v hodnotě 990 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a paní Jitkou Špontákovou, 
bytem Horní Lipka 52 na drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 33.039 
Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2346 – trvalý travní porost 
v k.ú. Horní Lipka o výměře 1232 m2 za kupní cenu ve výši znaleckého posudku + 
náklady spojené s převodem a ukládá předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 2633 – ostatní plocha v k.ú. 
Horní Lipka o výměře 794 m2 a p.p.č. 2634 – ostatní plocha o výměře 1005 m2 za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku + náklady spojené s převodem a ukládá 
předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr směny pozemku p.p.č. 266/2 – zahrada o výměře 370 m2 
ve vlastnictví města Králíky za odpovídající část (dle ceny určené znalcem) 
pozemku p.p.č. 1295/24 – orná půda ve vlastnictví pana M. V., Králíky s tím, že 
hodnota směňovaných pozemků určená znalcem bude stejná. Zároveň RM ukládá 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM žádost společnosti ČS, a.s., o souhlas s přemístěním klimatizační jednotky 
v nemovitosti čp. 364 na Velkém náměstí v Králíkách odkládá a to do doby 
předložení žadatelem závazného stanoviska státní památkové péče, tj. odboru ŠKT.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM vyhodnotila soutěž na dodavatele stavebních prací „Výměna plynových kotlů 

v budově čp. 414“ v Králíkách a rozhodla, že smlouva o dílo těchto prací bude 
uzavřena s firmou Gazterm s.r.o., Letohrad. 
odpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Pravidla provozu střelnice „Cihelna“, PP/138/P/2012. 

zodpovědný: kancelář úřadu - právník 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít smlouvy o dílo s odbornou arboristickou firmou Pavel Haupt, 
Kunčice 274 na realizaci ošetření 24 vybraných stromů v parku a přilehlé aleji za 
celkovou cenu 81.141 Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje, aby Město Králíky požádalo vlastníka silničních pozemků 
(v průjezdných úsecích obcí správního obvodu města Králíky) Pardubický kraj o 
jednoznačný postoj k povinnosti údržby zeleně s odkazem na právní názor 
právničky úřadu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace parkování, výběru poplatků za 
parkování a užívání veřejného prostranství“, pro kulturní akci „Poutní slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie“ na Hoře Matky Boží u Králík, konané dne 19.08.2012. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace výběru poplatků za parkování 
a úklidové služby“ na akci „CIHELNA 2012“, konající se ve dnech 17. a 18.08.2012, 
která je uzavírána mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a 
Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Králíky. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje vstupenek, výběru 
poplatků za parkování a úklidové služby“ na akci „CIHELNA 2012“, konající se ve 
dnech 17. a 18.08.2012, která je uzavírána mezi Městem Králíky a Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Lipka.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje vstupenek, výběru 
poplatků za parkování a úklidové služby“ na akci „CIHELNA 2012“, konající se ve 
dnech 17. a 18.08.2012, která je uzavírána mezi Městem Králíky a Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje vstupenek“ na akci 
„CIHELNA 2012“, konající se ve dnech 17. a 18.08.2012, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a Klubem seniorů Králíky, o.s.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje vstupenek“ na akci 
„CIHELNA 2012“, konající se ve dnech 17. a 18.08.2012, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a TJ Jiskra Králíky, o.s., oddíl ASPV Králíky. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. OSRKEF/09/04003. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a na základě návrhu konkursní komise, 
jmenuje s účinností od 20.08.2012 paní Bc. Romanu Fabiánovou ředitelkou 
příspěvkové organizace Mateřská škola Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
na dobu určitou - do 31.07.2018. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o provedené kontrole ČŠI a bere na vědomí informaci 
vedení školy o provedených opatřeních. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel školy Gymnázium a základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o provedené kontrole ze strany zřizovatele a bere na 
vědomí informaci vedení školy o provedených opatřeních. RM zároveň ukládá 
majetkovému odboru, finančnímu odboru a odboru školství, kultury a tělovýchovy 
provést kontrolu zřizovacích listin škol a zpracovat jejich změnu v oblasti 
hospodaření s majetkem. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel školy Gymnázium a základní škola Králíky, majetkový 
odbor, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí podání paní Mgr. Bc. Aleny Krabcové a ukládá starostce města 
zaslat odpověď Mgr. Bc. Aleně Krabcové se sdělením: Vyhlašování konkursů je 
plně v kompetenci zřizovatele. Konkursní řízení na ředitele/ředitelku MŠ Moravská 
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bylo řádně vyhlášeno dle platných právních předpisů ČR, podmínky vyhlášeného 
řízení jsou stanoveny dle platných právních předpisů a je plně v kompetenci 
vyhlašovatele konkursu tyto podmínky stanovit. Personální otázky v příspěvkových 
organizacích zřizovaných městem Králíky jsou plně v kompetenci příslušných 
statutárních orgánů těchto příspěvkových organizací a zřizovateli nepřísluší se jimi 
zabývat.  
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu. 
zodpovědný:  odbor ŠKT, majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Dohodu o výcviku ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů pro 
akci Cihelna 2012. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


