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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 02 

rady města 

  konané 16.01.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář 

   

Omluveni: Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
 
Město Králíky jako vlastník pozemků p. p. č. 276/1, 284/3, 284/5, 284/1, 284/4, 284/6, 

284/7 a 2138/4 a dále st. p . č. 770/1, 770/2, 772 a 774 vše v k.ú. Králíky souhlasí dle 
§ 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „uložení 
metropolitní optické sítě na p.p.č. 276/1, 284/3, 284/5, 284/1, 284/4, 284/6, 284/7 a 
2138/4 a dále na st.p.č. 770/1, 770/2, 772 a 774 (+ instalace datových rozvodů 
v domech) vše v  k.ú. Králíky“ společnosti Alberon Letohrad, s.r.o., se sídlem 
Letohrad, za podmínky zřízení věcného břemene za jednorázovou úhradu ve výši 
50 Kč/bm + DPH. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace stavby uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. 
UZSVM/HUO/8793/2012-HUOM-7054-Za mezi městem Králíky a ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku st.p.č. 577 – 
zastavěná plocha o výměře 28 m2 a budovy bez čp/če – jiná stavba na st.p.č. 577 vše 
v k.ú. Králíky v předloženém znění a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku nebytových prostorů ve 2. NP – pravé křídlo budovy čp. 367 na 
st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky za účelem vybudování stálé expozice a pro 
ukládání muzejních sbírek, a to na dobu neurčitou, paušální částka na úhradu 
nákladů na služby spojené s užíváním nebytových prostor je ve výši 30.000 Kč/rok.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku nebytových prostorů – dvou učeben a jednoho kabinetu ve 2. 
NP – levé křídlo budovy čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky za účelem 
konání bohoslužeb pro veřejnost, klubů pro děti a mládež a dalších aktivit sboru 
pro veřejnost, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 let, paušální částka na 
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úhradu nákladů na služby spojené s užíváním nebytových prostor je ve výši 12.500 
Kč/rok.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku nebytových prostorů v přízemí vlevo (knihovna, učebna, dílna, 
sklad, WC) v budově čp. 367 na st.p.č. 228 a st.p.č. 229 v k.ú. Králíky za účelem 
provozování klubové činnosti pro seniory, a to na dobu neurčitou, paušální částka 
na úhradu nákladů na služby spojené s užíváním nebytových prostor ve výši 13.300 
Kč/rok. RM ukládá ve smlouvě ošetřit povinnost vypůjčitele uvolnit učebnu pro 
potřeby půjčitele – např. pro případ konání voleb. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v 1. NP – lékařské ordinace v čp. 414 na 
st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky za účelem výkonu lékařské praxe - praktický lékař pro 
děti a dorost, nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.05.2013,  
a to paní MUDr. Olze Měchurové, Červená Voda. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  
 

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 fyzické a právnické osoby č.j. 00025/13/SSHR o převod movitého 
majetku, a to o: 
- VZV DESTA MV 12 B, inv.č. S00566, evidovaná minimální kupní cena 71.600 

Kč 
- nebo VZV DESTA MV 12 B, inv.č. S01097, evidovaná minimální kupní cena 

69.700 Kč 
- nebo VZV čelní DESTA MV 12 B, inv.č. S00396, evidovaná minimální kupní 

cena 63.700 Kč 
- nebo čelní vysokozdvižný vozík DVHM 2022 LX, inv.č. S01120, evidovaná 

minimální kupní cena 32.410 Kč  
- vozík vysokozdvižný terénní BVHM 1321, inv.č. S01794, evidovaná minimální 

kupní cena 20.510 Kč 
- čelní vysokozdvižný vozík DVHM 2022 LX, inv.č. S01170, evidovaná minimální 

kupní cena 51.910 Kč 
- elektrický nízkozdvižný paletizační vozík, inv.č. S00467 nebo S00468, 

evidovaná minimální kupní cena 9.670 Kč 
- universální dřevoobráběcí stroj, inv.č. S00726, evidovaná minimální kupní cena 

32.500 Kč 
- nízkozdvižný vozík dopravní, inv.č. S01279 nebo S01280, evidovaná minimální 

kupní cena 8.030 Kč nebo 7.810 Kč 
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- nízkozdvižný vozík, inv.č. S03177 nebo S03178, evidovaná minimální kupní 
cena 21.380 Kč 

- generátor el. soustrojí se vznětovým motorem, inv.č. S03454, evidovaná 
minimální kupní cena 29.970 Kč 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  
 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky „Regenerace 
památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách“ ve složení: člen komise 
Ing. Aleš Houserek, Antonín Vyšohlíd, Ing. Josef Orlita; jako náhradník: Lenka 
Potrusilová, DiS., Ing. Ladislav Tóth, Pavel Brandejs. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Regenerace 
památné aleje ke klášteru na Hoře Matky Boží v Králíkách“ ve složení: členové 
komise Ing. Aleš Houserek, Ing. Lucie Vrbková, Jana Ponocná, Jiří Pauk, Ing. Josef 
Orlita; jako náhradníci: Lenka Potrusilová, DiS., Roman Hlaváč, Bc. Jan Mlynář, 
Ing. Ladislav Tóth, Pavel Brandejs a pověřuje starostku města podpisem 
jmenovacího dokumentu, který bude nedílnou součástí dokumentace výše uvedené 
veřejné zakázky. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM bere na vědomí „Výroční zprávu města Králíky o činnosti v oblasti poskytování 

informací za rok 2012“ a ukládá odboru vnitřních věcí její zveřejnění v souladu 
s ust. Čl. 12 odst. 1 Směrnice č. 17/2007 o poskytování informací. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 04:00 hod., a to v 
souvislosti s pořádáním „Hasičského plesu 2013“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, 
dne 19.01.2013, a to za splnění následujících podmínek: 
• 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 
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hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 04:00 hod., a to v 
souvislosti s pořádáním „Maturitního plesu“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 
22.02.2013, a to za splnění následujících podmínek: 
• 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: 3:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o provedení auditu ukončeného projektu financovaného z OP 
LZZ „Vzdělávání pracovníků ORP Králíky v eGON centrech“. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  
 

RM bere na vědomí předložený materiál a ukládá odboru VTS ve spolupráci s odborem 
ŠKT a vedením školy, zpracovat technické posouzení střechy objektu č.p. 647, stavu 
budovy č.p. 412, stavu budov sloužících pro tělesnou výchovu a zadat vypracování 
odborného revizního posudku tartanového povrchu a předložit výsledky 
k projednání RM do 31.05.2013. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor VTS, ředitel PO Gymnázium a základní škola Králíky  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje: 
- převzetí záštity města nad 53. ročníkem tradičního králického karnevalu, 
- spolupořadatelství města při zajištění realizace akce tradičního kralického 
karnevalu,  
- úhradu nákladů na ohňostroj z prostředků města v souvislosti s pořádáním 
tradičního kralického karnevalu do maximální výše 30.000 Kč 
- použití městského znaku při propagaci akce 53. ročníku tradičního kralického 
karnevalu, 
- prodloužení hodiny nočního klidu dne 15.02.2013 do 06:00 hod. následujícího dne 
pro provozovny, které jsou zapojeny do organizace karnevalu, 
- nepřetržitý provoz prodejního stánku FC Jiskra Králíky – Červená Voda, o.s. ve 
dnech 15. – 16.02.2013 na Velkém náměstí včetně připojení na el. zařízení 
- prodloužení hodiny nočního klidu dne 16.02.2013 do 05:00 hod. následujícího dne 
pro organizaci taneční zábavy v Klubu Na Střelnici 
- částečnou uzávěru Velkého náměstí dne 15.02.2013 od 15:00 hod. (prostor u 
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gymnázia a budovy spořitelny) a úplnou uzávěru dne 16.02.2013 od 17:00 do 20:00 
hodin. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 
 

 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


