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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 37 

rady města 

  konané 03.10.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 

 

Za městský úřad:  Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje dohody o poskytnutí nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou pro 

přípravu a konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje ve dnech 11.10.2012 
až 14.10.2012 s těmito subjekty: 

• L. a J.  K., Prostřední Lipka čp. 74      3.600 Kč 
Rekreační zařízení Heřmanice čp. 102 

• JK Consulting Group, s.r.o., Nymburk, Raisova 1468/1   3.600 Kč 
Poutní dům čp. 2, Dolní Hedeč. 

Zároveň RM schvaluje dohody o náhradě účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do Zastupitelstva obce Pardubického kraje ve dnech 11.10.2012 až 14.10.2012 
s těmito subjekty: 

• Gymnázium a základní škola Králíky, Moravská 647, Králíky 
Budova ZŠ, ulice 5. května čp. 412      3.600 Kč 

• Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 
   Budova MŠ Červený Potok čp. 78       3.600 Kč. 

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

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 294/6 – ostatní plochy o výměře 859 m2 a p.p.č. 
294/20 – ostatní plochy o výměře 82 m2 v k.ú. Dolní Lipka za účelem manipulační 
plochy panu J. K., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ruší usnesení č. RM/2012/31/480 a současně schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 

městem Králíky a paní Jitkou Špontákovou, bytem Horní Lipka čp. 52 na jinou 
stavbu bez čp./če na st.p.č. 234, st.p.č. 234 – zastavěnou plochu o výměře 86 m2 vše 
v k.ú. Horní Lipka a drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 33.039 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení č. RM/2012/31/479 a současně schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Králíky a panem Arnoštem Juránkem, bytem Dolní Lipka čp. 7, 561 69 
Králíky na budovu občanské vybavenosti čp. 35 na st.p.č. 79/2, st.p.č. 79/2 – 
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zastavěnou plochu o výměře 91 m2, p.p.č. 286/26 – ostatní plochu o výměře 156 m2, 
p.p.č. 286/27 ostatní plochu o výměře 237 m2 vše v k.ú. Dolní Lipka a drobný 
dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 148.967 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s podnájmem nebytových prostorů ve 3 n.p. čp. 414, ul. 5. května 

v Králíkách u paní MUDr. Marie Špičkové, Králíky pro nově vznikající právnickou 
osobu MUDr. Marie Špičková s.r.o. za účelem poskytování zdravotních služeb 
v oboru zubního lékařství, podnájemní vztah se uzavírá na dobu určitou do 
31.03.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s podnájmem nebytových prostorů ve 3 n.p. čp. 414, ul. 5. května 
v Králíkách u pana MUDr. Jana Špičky, Králíky pro nově vznikající právnickou 
osobu MUDr. Jan Špička s.r.o. za účelem poskytování zdravotních služeb v oboru 
zubního lékařství, podnájemní vztah se uzavírá na dobu určitou do 31.03.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o, 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje uzavřít mandátní smlouvu se společností RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 
Brno na zastoupení města Králíky ve věci výkonu práv a povinností podle zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na podlimitní 
veřejné zakázce na služby – zadání veřejné zakázky (akce) „Regenerace památné 
aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách“ za maximální celkovou cenu 
60.000 Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s Ing. Renátou Ulmannovou, Dolní Libchavy 247, 
561 16 Libchavy na zajištění dotačního managementu akce „Regenerace památné 
aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkch“ za maximální celkovou cenu 
35.000 Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 69,87,88,89 a 358334054 přidělená městu 
Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních 
ministerstev, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 
694.637 Kč a interní rozpočtové opatření číslo 120704, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o částku 0,00 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvy o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky 
„Dodávka zemního plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace a 
obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“ a „Dodávka elektřiny pro město 
Králíky, jeho  příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky 
zřídilo“. 
zodpovědný: místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o podpoře výroby elektřiny číslo 4333728/0071/OZE/12 s firmou 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, kde předmětem smlouvy je 
podpora výroby elektřiny v souvislosti s provozováním FVE na VMK Králíky. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 
 

 
 

 


