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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 27 

rady města 

  konané 10.07.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jan Mlynář, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Za městský úřad:    Ing. Miroslav Bouška     

 
 
RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Králíky a panem R. S., Slapy na prodej 

movité věci – využitelných zbytků havarovaného osobního vozidla zn. Škoda, model 
Fabia 1.2, rok výroby 2006. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 2072/27 – ostatní plochy a p.p.č. 
2205/1 – ostatní plochy v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního 
zákona se stavebním záměrem „stavba plotu na pozemku p.p.č. 447/15 – ostatní 
ploše v k.ú. Králíky, část okrasný plot – vyzděné sloupky, ocelová výplň, část 
ocelové sloupky a výplň neúdržbové pletivo“ manželů Z. a A. V., Červená Voda a to 
za podmínky, že plot bude umístěn minimálně ve vzdálenosti 1 m od zpevněné 
místní komunikace, stávajícího asfaltu vozovky, odstupová vzdálenost od 
komunikace bude určena správcem.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje výpůjčku pozemku p.p.č. 247 - zahrady o výměře 862 m2, části st.p.č. 228 
– zastavěné plochy o výměře cca 134 m2 a části st.p.č. 229 – zastavěné plochy o 
výměře cca 218 m2 vše v k.ú. Králíky za účelem provozování volnočasových aktivit 
pro děti, mládež a veřejnost Sboru Jednoty bratrské v Králíkách a to za podmínky 
zachování vstupu dalším uživatelům přilehlé nemovitosti čp. 367 v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje pronájem částí pozemků p.p.č. 2774 – ostatní plochy o výměře cca 341 m2 
a p.p.č. 2532 – ostatní plochy o výměře cca 416 m2 vše v k.ú. Horní Lipka za účelem 
údržby pozemků paní D. W., Jablonné nad Orlicí. Současně RM neschvaluje 
pronájem pozemku p.p.č. 2698 – ostatní plochy o výměře 92 m2. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 

 

RM bere na vědomí výpověď nájemního vztahu k nebytovým prostorům – advokátní 
kanceláři ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 
v k.ú. Králíky panem JUDr. Milanem Ježkem, Králíky. Nájemní vztah skončí 
uplynutím 3 měsíční výpovědní lhůty dnem 30.09.2013. Současně RM schvaluje 
záměr pronájmu nebytových prostorů o výměře 29,82 m2 ve 2. NP v budově čp. 414 
– objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, účel pronájmu – 
nespecifikován, nájemné ve výši 480 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 760/1 v k. ú. Dolní Hedeč, a dále právu 
vstupu a vjezdu oprávněné ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, popřípadě jí 
prokazatelně pověřených třetích osob na nemovitost v souvislosti s činěním úkonů 
souvisejících s přípravou stavby, její realizací a jejím uvedením do provozu. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje nový záměr prodeje volné bytové jednotky č. 4/5 v čp. 4 na Velkém 
náměstí v Králíkách za novou nabídkovou kupní cenu ve výši 250.000 Kč a ukládá 
MO předložit záměr prodeje na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:2:0  (proti p. Vyšohlíd a Mgr. Mlynář) 

 

RM schvaluje dodatek č. 15 k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 mezi městem Králíky a 
Generali Pojišťovnou, a.s., Praha, týkající se změny výše pojištění majetku města 
Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Králíky a Autoservisem Hudousek s.r.o., 
Štíty na nákup služebního vozidla ŠKODA Octavia, č. kar.: TMBCJ61Z2B2120755, 
pův. SPZ 1SN3509. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí uzavření pojistné smlouvy pro autopojištění vozidla ŠKODA 
Octavia, SPZ 4E7 4243 mezi městem Králíky a Českou podnikatelskou 
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

Město Králíky jako vlastník budovy č.p. 367 na st.p. 228 – zastavěné ploše a st.p.č. 229 – 
zastavěné ploše v k.ú. Králíky souhlasí s výměnou 3 ks oken učebny ve 2. 
nadzemním podlaží z ulice Na Pískách, a to za podmínky, že se bude jednat o 
dřevěná okna špaletová s nadsvětlíkem o původní velikosti a dále se bude 
postupovat dle Čl. 8 Pravidel pro pronajímání nebytových prostorů ve vlastnictví 
města Králíky. Souhlas se vydává pro Sbor Jednoty bratrské v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 13-21,13-22,13-23,13-26, 13-27 a 65120 
přidělená městu Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, 
resortních ministerstev a Úřadu práce ČR, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 1.331.451,47 Kč a interní rozpočtové opatření číslo 
130703. 
zodpovědný: finanční odbor  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dohodu mezi městem Králíky, P. B. a Armádou ČR o výcviku 
ozbrojených sil mimo území vojenských újezdů podle návrhu, který je součástí 
tohoto usnesení jako jeho příloha. 
zodpovědný: Mgr. Mlynářová 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje podání žádosti o povolení k provozování střelnice. 
zodpovědný: Mgr. Mlynářová 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dohodu o realizaci plynovodní přípojky v objektu: Králíky, Velké 
náměstí 5 s firmou VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové.  
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dohodu o realizaci plynovodní přípojky v objektu: Králíky, Velké 
náměstí 273 s firmou VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové.  
zodpovědný: VTS 
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termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje dohodu o realizaci plynovodní přípojky v objektu: Králíky, Velké 
náměstí 365 s firmou VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové.  
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje smlouvu o zajištění kolektivního plnění pro provozovatele solárních 
elektráren s firmou RETELA, s.r.o., Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad. 
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM jmenuje komisi pro posouzení kvalifikace a otevírání obálek s cenovými nabídkami 
pro veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní řízení na dodávku – „Digitalizace 
kina Klubu Na Střelnici v Králíkách dle standardu DCI“ ve složení: Jana Ponocná, 
Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Bc. Jan Mlynář, 
Ing. Pavel Strnad, Jan Čuma. Jako náhradníky jmenuje Marii Pecháčkovou, Ing. 
Romana Švédu, Ing. Jana Divíška, Herberta Hollyho, Bc. Lucii Vonzovou, Bc. 
Pavla Šveráka, Jitku Prausovou. 
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Oprava 
sociálního zařízení – II. Etapa Klubu Na Střelnici v Králíkách“ a rozhodla, že 
smlouva o dílo bude uzavřena s firmou M. Dostál, Králíky 606. 
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje znění výzvy k předložení cenových nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce pro stavbu: „Rekonstrukce výtahu v budově čp. 414, 
Králíky.  
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje v souvislosti s rekonstrukcí výtahu v budově čp. 414, Králíky oslovit 
následující firmy, které mají předpoklad uvedenou zakázku zrealizovat: TRIPLEX 
CZ, s.r.o., Blešno 21, 503 46 Hradec Králové, RP VÝTAHY, s.r.o., Na Nábřeží 135, 
517 71 České Meziříčí, SEMO Výtahy s.r.o. Dolní Dobrouč 375, 561 02 D. Dobrouč.  
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na výběr uchazeče na 
dodávku „Komunální zametací vůz – Město Králíky“ a současně schvaluje oslovení 
pěti dodavatelů: HANES s.r.o, Strojírenská 259, Areál Volta Real, 155 21 Praha 5; 
SOME Jindřichův Hradec s.r.o, Jarošovská 1367/II, 377 01 Jinřichův Hradec; 
FARID COMERCIA s.r.o., Hradišťská 167, 294 02 Kněžmost; KOBIT, spol. s r.o., 
Jičín; A-TEC servis s.r.o. Frýdek - Místek. 
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje znění výzvy s navrženými změnami k podání cenové nabídky a znění 
zadávací dokumentace pro vyhlášení VZ na výběr zhotovitele stavby: – „Chodník a 
autobusový záliv u sil. I/43 v Králíkách“ a zároveň schvaluje seznam firem, kterým 
bude výše uvedená výzva zaslána: M-Silnice, a. s., Hradec Králové, STRABAG, a. 
s., Praha 5, MADOS MT, s. r. o., Kostelec nad Orlicí, EUROVIA a.s., Pardubice a 
Agile, spol. s r. o., Vysoké Mýto. 
zodpovědný: odbor VTS 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM bere na vědomí sdělení správce o krácení některých výdajů ve zpracovaném 
projektu CZ.3.22/3.3.02/13.03752 a jejich přesun do nezpůsobilých výdajů a 
schvaluje realizaci projektu dle podmínek stanovených Správcem fondu 
mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. 
zodpovědný: starostka, administrátor projektu, finanční manažer projektu 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění fyzické ostrahy akce CIHELNA 2013 
s firmou DOSON s.r.o., Stéblová 66, 533 45 Opatovice nad Labem za cenu 61.305 
Kč bez DPH.  
zodpovědný: místostarosta, starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zhotovení a šíření reklamy s Rádiem NET National 
s.r.o., Římanská 3, 101 00 Praha 10 (rádio BEAT) za cenu 48.507,69 Kč včetně DPH 
a rádiem FREKVENCE 1, Regie Radio Music spol. s.r.o. Wenzigova 4, 120 00 
Praha 2 za cenu 8.373,20 Kč + náklady na výrobu spotu. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje vypracování znaleckého posudku pro zřízení jednorázové střelnice na 
akci CIHELNA 2013 – Provozní řád jednorázové střelnice a současně schvaluje 
proplatit částku 9.600 Kč vč. DPH panu Ing. Václavu Hajnému za jeho 
vypracování.  
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zodpovědný: místostarosta, starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 

 


