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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 10 

rady města 

  konané 13.03.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář,  

  Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
 

RM schvaluje po posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Obnova aleje nad 
Hůrkou pořadí uchazečů a schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Pavel Haupt, 
Letohrad. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 2426 – trvalého travního porostu o výměře 
1232 m2 v k.ú. Červený Potok panu J. K., Ústí nad Orlicí za účelem údržby 
pozemku.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje požádat o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2680 – ostatní plocha o 
výměře 735 m2 a stavby pozemní komunikace (točna autobusů) na pozemku v k.ú. 
Horní Lipka od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město 
Králíky a zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu PK o shromáždění podkladů pro 
vydání rozhodnutí - souhlasu k provozování zařízení sběru, výkupu a využívání 
odpadů a s jeho provozním řádem společnosti VYDRUS, s.r.o., pro provozovnu na 
adrese Pivovarská 382, Králíky, a nemá k provozování zařízení připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 

projednala výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Králíky za rok 
2012 a schvaluje jejich finanční vypořádání takto: Nedočerpané mzdové prostředky 
organizací Mateřská škola Moravská, Králíky ve výši 9.590,00 Kč; Školní jídelna 
Králíky ve výši 388,00 Kč; Městská knihovna Králíky ve výši 16,00 Kč; Městské 
muzeum Králíky ve výši 6.361,00 Kč a Klub Na Střelnici Králíky ve výši 9.087,00 
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Kč ponechává organizacím ke krytí provozních výdajů. Zlepšený hospodářský 
výsledek ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, organizacím 
Mateřská škola Pivovarská, Králíky ve výši 286,47 Kč k převedení do rezervního 
fondu; Mateřská škola Červený Potok, Králíky ve výši 86,46 Kč k převedení do 
rezervního fondu; Mateřská škola Moravská, Králíky ve výši 11.729,21 Kč 
k převedení do rezervního fondu snížený o převod do fondu odměn ve výši 9.383,00 
Kč; Gymnázium a základní škola Králíky ve výši 1.566,35 Kč k převedení do 
rezervního fondu, snížený o převod do fondu odměn ve výši 1.250,00 Kč; Školní 
jídelna Králíky ve výši 50.535,17 Kč k převedení do rezervního fondu, snížený o 
převod do fondu odměn ve výši 40.428,00 Kč; Základní umělecká škola Králíky ve 
výši 82.580,95 Kč k převedení do rezervního fondu, snížený o převod do fondu 
odměn ve výši 60.000,00 Kč; Městská knihovna Králíky ve výši 10.944,12 Kč 
k převedení do rezervního fondu a Klub Na Střelnici Králíky ve výši 52.278,94 Kč 
k převedení do rezervního fondu. Organizaci Městské muzeum Králíky ukládá 
uhradit ztrátu ve výši 56.011,64 Kč ze svého rezervního fondu. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s nákupem dodávky elektřiny pro město Králíky, jeho příspěvkové 
organizace a obchodní společnost, kterou město zřídilo, pro rok 2014 
prostřednictvím nákupu na komoditní burze, který nám zajistí firma ENSYTRA na 
základě platné smlouvy o zajištění poradenství v oboru energetiky a energetického 
obchodu č. 29.08.2010. Dále RM schvaluje smlouvu o společném postupu 
k zabezpečení realizace veřejné zakázky „Dodávka elektřiny pro město Králíky, 
jeho  příspěvkové organizace a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“. 
zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí přímého příspěvku ve výši 6.000 Kč Regionu Orlicko – 
Třebovsko na zajištění akce Cyklo-Glacensis 2013. 
zodpovědný: vedoucí OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


