
1 

 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 24 

rady města 

  konané 19.06.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář, Ing. 

Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad:    Ing. Miroslav Bouška     

 
 
RM schvaluje nový záměr pronájmu nebytového prostoru o výměře 23,63 m2 – 

kanceláře vlevo v 1. NP nemovitosti čp. 353 na st.p.č. 213 v k.ú. Králíky – Evropský 
dům za účelem zřízení kanceláře za roční nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 30 dnů.  
zodpovědný: majetkový odbor, PO Klub na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor - kavárny, 2 skladů, spojovací 
chodby, kuchyně, soc. zařízení a příslušné spojovací prostory a společné prostory v 
1. patře nemovitosti čp. 374 v ul. Karla Čapka v k.ú. Králíky – kulturní dům 
Střelnice za účelem provozování hostinské činnosti za nájemné ve výši 6.500 
Kč/měsíc a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 30 dnů.  
zodpovědný: majetkový odbor, PO Klub na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1176/1 – ostatní plochy v k.ú. 
Heřmanice u Králík souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním 
záměrem „Novostavba rodinného domu na st.p.č. 29 a p.p.č. 84, 86 a 1318 v k.ú. 
Heřmanice u Králík“ P. L., Olomouc.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o provedení díla: „MŠ Prostřední Lipka – oprava ústředního 
topení“ s firmou Martin Dostál, Na Mokřinách 942, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na výběr uchazeče na 
akci „Digitalizace kina Klubu Na Střelnici v Králíkách dle standardu DCI“ a 
zároveň schvaluje oslovení těchto pěti dodavatelů: XCData spol. s r.o., Praha 4 – 



2 

 

Modřany, AV Media a.s., Praha 10, D-cinema s.r.o., Praha 7, ALTEI spol. s r.o., 
Praha 3 a Kinotechnika Praha a.s., Praha 7 – Holešovice. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (zdržel se p. Vyšohlíd) 
 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000 Kč Českému klubu 
nedoslýchavých HELP - Poradenské středisko v Ústí nad Orlicí na zajištění 
sociálního poradenství pro nedoslýchavé v Králíkách v roce 2013, a to na základě 
darovací smlouvy.  
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 01:30 hodin, a to 
v souvislosti s pořádáním „Festivalu neprofesionálních hudebních skupin“ dne 
29.06.2013 na travnaté ploše veřejného prostranství u Střelnice v Králíkách, a to za 
splnění následujících podmínek: 
• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 

v bezprostředním okolí konání kulturní akce; 

• 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: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce na 02:00 hodin, a to 
v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Artex 2013“ dne 13.07.2013 na veřejném 
prostranství Velkého náměstí v Králíkách, a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel vhodnou formou zabezpečí včasné informování občanů, kteří bydlí 

v bezprostředním okolí konání kulturní akce; 

• 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: 5:0:0 
 

RM Králíky schvaluje uzavření Smlouvy č. OS2013200003502 o výpůjčce s firmou 
EKO-KOM a.s.  
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje novou komisi pro vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou zakázku 
„Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ“ ve 
složení: Mgr. Dušan Krabec, Ing. Josef Kalousek, Ing. Renáta Krčová, Mgr. Miloš 
Štěpán, Mgr. Petra Doubravová. Současně RM schvaluje jako náhradníky Ing. 
Miroslava Macháčka, Ing. Miroslava Boušku, Ing. Jana Divíška, Bc. Bohumíra 
Strnada, Ing. Josefa Orlitu. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odměny ředitelům, ředitelkám, vedoucím příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných městem Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0  (Mgr. Kubíček se neúčastnil) 

 
RM schvaluje zvýšení příplatku za vedení u stávajícího platového výměru ředitele PO 

Klub Na Střelnici Ing. Pavla Strnada na 22 % dle § 124 odst. 3 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, s účinností od 01.07.2013. 
zodpovědný: odbor ŠKT, tajemník MěÚ Králíky, PO Klub Na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 2:2:1  (proti Mgr. Kubíček a Bc. Mlynář; zdržel se p. Vyšohlíd) 
 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku Sdružení obcí ORLICKO na realizaci 
projektu „Dovybavení cyklostezek a cyklotras Orlicka“. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí text vyjádření a ukládá právničce města, aby jej ve spolupráci 
s odborem vnitřních věcí, zaslala Ministerstvu financí ČR. 
zodpovědný: kancelář úřadu – právnička, odbor VV 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 
70.000 Kč na přípravu a konání akce CIHELNA 2013. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o zřízení dočasného elektrického vedení za dodržení uvedených 
podmínek s firmou BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., člen sdružení Dolní Lipka, Píšovy 
820, 537 01 Chrudim.    
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 

 
 


