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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 43 

rady města 

  konané 14.11.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář,  Ing. 

Ladislav Tóth 

Z jednání omluven: Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 41 m2 v 1 NP v čp. 366 

na st.p.č. 225 v k.ú. Králíky, a to panu P. V., Králíky, nájemní vztah se uzavírá na 
dobu neurčitou.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0  
 

RM bere na vědomí výpověď z pronájmu nebytového prostoru – lékařské ordinace 
v čp. 414 v ul. 5. května v Králíkách MUDr. J. S., nájemní vztah zanikne ke dni 
30.04.2013. Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu tohoto nebytového 
prostoru, a to v souladu s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů ve 
vlastnictví města Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 2063/2 – ostatní plocha o výměře cca 
226 m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, pozemek bude zatížen věcným 
břemenem spočívajícím v právu vedení otevřeného odvodňovacího příkopu pro 
oprávněné město Králíky. Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM a 
pozvat oba žadatele na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr prodeje volné bytové jednotky č. 4/1 v čp. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách za nabídkovou kupní cenu ve výši 433.090 Kč a ukládá MO záměr 
prodeje zveřejnit na dobu 30 dnů. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje, v souladu s ustanovením § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a nařízení vlády č. 447/2000 Sb. o způsobu 
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usměrňování výše prostředků na platy v platném znění, zvýšení příspěvku na 
provoz příspěvkové organizaci Gymnázium a základní škola Králíky o 27.000 Kč 
z rozpočtu města na dofinancování platů pedagogických pracovníků gymnázia 
v roce 2012. 
zodpovědný: finanční odbor, na vědomí odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 1 ks jívy na p.p.č. 351/2 v k.ú. Králíky a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty s panem K. H. za 
podmínky, že veškeré práce budou provedeny na jeho náklad a vlastní nebezpečí, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví bez ohledu na jeho kvalitu a včetně úklidu 
klestu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo – úplná aktualizace územně analytických 
podkladů správního území ORP Králíky. 
zodpovědný: odbor UPSU 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí výroční zprávu příspěvkové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel Gymnázia a základní  školy Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky v roce 2012. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje navýšení mzdového limitu v doplňkové činnosti (závazný ukazatel) u 
příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky na částku 750.000 Kč z důvodu 
navýšení výkonů v doplňkové činnosti. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje rozpis odměn ředitelům příspěvkových organizací a vedoucímu ŠJ podle 
přílohy číslo 1 tohoto zápisu.  
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelé příspěvkových organizací 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje přímý příspěvek ve výši 2.000 Kč organizátorům akce zaměřené na 
sakrální památky Králicka spojený s udělenou záštitou starostky města Králíky 
nad akcí, která proběhne dne 22.12.2012.  
zodpovědný: odbor OŠKT, starostka města, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje sazebník cen pro Králický zpravodaj na rok 2013 dle výše uvedeného 
návrhu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor  
termín: od 01.01.2013 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku 1.000 Kč Orlickému sportovnímu sdružení 
okresu Ústí nad Orlicí na zajištění 44. ročníku ankety „O nejúspěšnějšího 
sportovce, trenéry, cvičitele, rozhodčí a kolektivy regionu Ústí nad Orlicí“ za rok 
2012. Příspěvek bude poskytnut v oblasti přímé podpory z rozpočtu pro rok 2013 
na účet Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uspořádání veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků na 
opravu varhan v kostelích v majetku města Králíky v místních částech Dolní Lipka, 
Prostřední Lipka, Horní lipka a Heřmanice. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

 

 
Zapsal: Ing. Miroslav Bouška 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


