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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 32 

rady města 

  konané 22.08.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM ukládá vedoucí MO ve spolupráci se starostkou požádat o bezúplatný převod 

nemovitostí: 
- jiné stavby na st.p.č. 577  
- pozemku st.p.č. 577 – zastavěná plocha o výměře 28 m2 
vše v k.ú. Králíky od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  na 
město Králíky a ukládá předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá vedoucí MO informovat paní A. K., Králíky, že město Králíky není 
vlastníkem stavby - garáže na st.p.č. 788 v k.ú. Králíky, resp. nedisponuje listinou 
zakládající vlastnické právo a ani město nebylo investorem stavby. Současně RM 
ukládá MO zahájit kroky k získání vlastnického práva ke stavbě na st.p.č.788 od 
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0  

 

RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku st.p.č. 788 – zastavěnou plochu o výměře 18 
m2 v k.ú. Králíky a to do doby majetkoprávního vypořádání vlastnictví stavby – 
garáže na st.p.č. 788 v k.ú. Králíky, resp. sdělení vlastníka stavby garáže. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 

 

RM nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 788 – zastavěnou plochu o 
výměře 18 m2 v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje pronájem nebytových prostorů v čp. 366 na Velkém náměstí v Králíkách 
za účelem prodeje zdravé výživy, potravních doplňků, holí a doplňků Nordic 
walking a poskytování výživového poradenství paní M. Č., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem nebytových prostorů v čp. 414 v ul. 5. května v Králíkách za 
účelem zřízení kontaktní kanceláře pro výrobu a prodej výrobků společnosti Telin - 
Allebacker s.r.o., Ústí nad Orlicí.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2075 – ostatní plochy o výměře cca 3800 
m2 v k.ú. Králíky za účelem zajištění konání tradiční Michalské pouti na Velkém 
náměstí v Králíkách, a to panu F. L., Břehy, nájemní vztah se uzavírá na dobu 
určitou 5 let. Zároveň ukládá MO upravit v nájemní smlouvě povinnost zajistit při 
konání pouti ochranu kulturní památky (kašny se sochou přadleny), odstranění 
případných škod, na dobu trvání hlavní pouti (SO, NE) závazek uzavřít se 
společností Služby města Králíky, s.r.o. smlouvu o pronájmu veřejných WC, 
případně zajištění 2 ks přenosných WC na náklady nájemce. 

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

 
RM  souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 01:00 hodinu, a 

to v souvislosti s pořádáním „IV. ročníku boxlakrosového turnaje Králíkáč 2012“, 
konaného dne 25. srpna 2012, ve sportovním areálu Gymnázia a základní školy 
Králíky, a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 

v bezprostředním okolí konání kulturní akce; 

• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• 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  
      termín: ihned 
      hlasování: 5:0:0 
 
RM  schvaluje  Dodatek č. 3 smlouvy  o  dílo  080/2011 mezi městem  
       Králíky  a  firmou  Agile  spol. s r.o. Ústí nad Orlicí na stavbu: „Zvýšení turistické  
       atraktivity Kralické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka, reg. č.  
       CZ.1.13/3.100/14.00900“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.   
      zodpovědný:  odbor VTS 
      termín:  ihned 
      hlasování: 4:0:1  
 
RM vyhodnotila soutěž na dodavatele stavebních prací „Výměna střešního pláště 
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na budově čp. 354“ v Králíkách a rozhodla, že smlouva o dílo těchto prací bude 
uzavřena s firmou Moravec Zdeněk, Králíky. 

      zodpovědný:  odbor VTS 
      termín:  ihned 
      hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje platový výměr Bc. Romany Fabiánové, ředitelky MŠ Moravská, Králíky, 

okres Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 

 hlasování: 5:0:0  
 
RM bere na vědomí záměr projektu „Z ptačí perspektivy“ pana Ondřeje Veselého 

z Králík a souhlasí s jeho realizací. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje program jednání ZM dne 03.09.2012.  

zodpovědný: starostka 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  

 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


