
1 
 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 08 

rady města 

  konané 27.02.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář,  
  Mgr. Vlastimil Kubíček 
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje zrušit usnesení ZM/2013/01/010 ze dne 11.02.2013, jelikož na pozemku 

ve zjednodušené evidenci p.č. 146 GP v k.ú. Dolní Hedeč ve vlastnictví paní M. K., 
Králíky se stavba místní komunikace ve vlastnictví města Králíky nenachází a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2231/2 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem „I/43 
Králíky – velkoplošná výsprava vozovky realizovaná na p.p.č. 2231/12 – ostatní 
ploše v k.ú. Králíky, úsek  110,682 - 111,179, OŽK “ Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
Pardubice.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemků p.p.č. 2277 – jiné ploše o 
výměře cca 101 m2 a p.p.č. 1182/1 – zahradě o výměře cca 237,5 m2 v k.ú. Králíky 
s Mgr. J. N., Králíky, a to dohodou ke dni 28.02.2013. Současně RM schvaluje 
dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 21.11.2000 v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM rozhodnutí o žádosti odkládá do doby doložení přesné specifikace úprav, tj. ukládá 
MO vyžádat od žadatele rozpis stavebních prací včetně finanční kalkulace. Po 
doložení požadovaných dokladů bude rozhodnuto v souladu s usnesením 
RM/2011/43/601 ze dne 12.10.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 



2 
 

RM schvaluje pronájem nebytových prostorů - zubní ordinace ve 3. NP v budově č.p. 
414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky při zachování 
původních podmínek nájemního vztahu – tj. nájemní vztah na dobu neurčitou 
s účinností od 01.03.2013, účel pronájmu – zřízení zubní ordinace pro výkon 
lékařské praxe, a to společnosti MUDr. Marie Špičková s.r.o., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem nebytových prostorů - zubní ordinace ve 3. NP v budově č.p. 
414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky při zachování 
původních podmínek nájemního vztahu – tj. nájemní vztah na dobu neurčitou 
s účinností od 01.03.2013, účel pronájmu – zřízení zubní ordinace pro výkon 
lékařské praxe, a to společnosti MUDr. Jan Špička s.r.o., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku st.p.č. 5 – zastavěné plochy o výměře 
180 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, nejméně však 
ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1176/1 – ostatní plocha o 
výměře cca 250 m2 v k.ú. Heřmanice u Králík za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění, zřízení a provozování 
distribuční soustavy a dále právu vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 2212, 2682 
a 2765 v k. ú. Horní Lipka a dále na pozemky p.p.č. 1177/1, 1177/3, 1233, 1248, 
1250, 1258/1 a 1258/2 v k.ú. Heřmanice u Králík pro oprávněnou ČEZ Distribuce, 
a.s., se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická čp. 874/8. Věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a za požadovanou jednorázovou úhradu 10.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje „Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky“ 
v předloženém znění, a to s účinností od 01.03.2013.  
zodpovědný: MO, bytový správce Služby města Králíky, s. r. o., na vědomí OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje v souvislosti se schválenými novými Pravidly pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky, která nabudou účinnosti od 01.03.2013, zveřejnit záměr 
pronájmu bytu č. 5 v čp. 275 na Velkém náměstí v Králíkách dle těchto pravidel.  
zodpovědný: majetkový odbor, bytový správce Služby města Králíky, s. r. o.,  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí úhradu dlužného nájemného za rok 2012 ve výši 65.000 Kč od paní 
J. B., Boboszów za pronájem nemovitosti č.p. 9 na st.p.č. 67 v k.ú. Dolní Lipka a 
schvaluje uzavření dohody o splácení dlužného nájemného včetně uplatnění 
smluvní pokuty vyčíslené k 25.02.2013. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ ve znění 
navržených změn. 
zodpovědný: odbor VV 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM odkládá schválení zadávací dokumentaci akce „Digitalizace kina Na Střelnici v 
Králíkách dle standardu DCI“ z důvodu doplnění a upřesnění zadávacích 
podmínek. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM ukládá odboru VTS připravit na měsíc červenec 2013 lokální opravu poškozené 
podlahy v jídelně ZŠ Moravské.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy mezi městem Králíky Advokátní kanceláří 
Janstová, Smetana & Nevečeřal, Praha. 
zodpovědný: starostka, vedoucí odborů  
termín: 28.02.2013 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje podat žádosti o poskytnutí až 100 % finančních prostředků z „Programu 
péče o krajinu“ v roce 2013 na realizaci akcí: 

1) Šetrné kosení lokality u ČOV v Králíkách s výskytem zvláště chráněné rostliny 
vachty trojlisté za cenu ve výši 29.700 Kč včetně DPH – zhotovitel Služby města 
Králíky s.r.o., IČ 26007959, Růžová 462, 56169 Králíky.  

2) Obnova aleje nad Hůrkou – za cenu dle výběru zhotovitele 
Dále RM schvaluje písemně vyzvat (formou předloženého textu výzvy) k předložení 

nabídky na Obnovu aleje za Hůrkou tyto 3 odborné firmy: 
• Luděk Urban, Semanín 107, 560 02 Semanín, IČ 73603899, lurban@email.cz 
• Pavel Haupt, Kunčice 274, 561 61 Letohrad, IČ 63201038, haupt@c-box.cz 
• Dalimil Macík, Verměřovice 168, 561 52 Verměřovice, IČ 647 73 191, 

dalimil.macik@seznam.cz.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje užití znaku města Králíky firmě Josef Kristek, Lanškroun, za účelem 
umístění na vydaných pohlednicích města Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje prodloužení licence inzerce na velkoplošném informačním panelu v Ústí 
nad Orlicí realizované prostřednictvím firmy Daruma spol. s r.o., Plzeň na roky 
2013, 2014 a 2015 v celkové ceně 12.000 Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje užití znaku města Králíky organizaci Krajské centrum osobní dopravy, 
nám. Jana Pernera 217 Pardubice za účelem umístění na informačních letácích 
(cyklopůjčovny) pro rok 2013 a souhlasí s účastí v projektu i pro rok 2013 s 
finančním podílem 1.500 Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Plesu 2013“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 01.03.2013, 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 
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mez. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM končí členství Ing. Slavomíra Plánského v komisi regenerace MPZ Králíky a 
jmenuje Bc. Veroniku Schweidlerovou, DiS., referentku odboru ŠKT, členkou této 
komise.  
zodpovědný: předseda komise, OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 


