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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 32 

rady města 

  konané 14.08.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jan Mlynář, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Z části jednání omluven: Mgr. Jan Mlynář 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  

 
 
RM doporučuje při prodeji pozemku p.p.č. 557/1 v k.ú. Dolní Hedeč uplatnit tzv. 

obálkovou metodu a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit změnu katastrální hranice mezi katastrálním území Prostřední 
Lipka a katastrálním území Dolní Lipka, tj. zrušení pozemkových parcel č. 253/1 a 
1134 v k.ú. Prostřední Lipka a vnik nových pozemkových parcel č. 569 a 570 v k.ú. 
Dolní Lipka, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit změnu katastrální hranice mezi katastrálním území Prostřední 
Lipka a katastrálním území Heřmanice u Králík, tj. zrušení pozemkové parcely č. 
1284 v k.ú. Heřmanice u Králík a vnik nové pozemkové parcely č. 1166 v k.ú. 
Prostřední Lipka, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje převzetí staveb (společná zařízení) „Realizace polních cest, IP a LBK 
v k.ú. Horní Lipka“ v účetní hodnotě 5.393.354 Kč a „Realizace polních cest a LBK 
v k.ú. Červený Potok“ v účetní hodnotě 2.846.177 Kč od ČR – Státního 
pozemkového úřadu, KPÚ pro PK, Pobočky Ústí nad Orlicí, resp. bezúplatný 
převod těchto staveb na město Králíky. Zároveň RM ukládá odborům VTS a ŽP 
převzít stavby a zajistit správu, údržbu a provozuschopnost společných zařízení a 
FO a MO zavést stavby do účetní a majetkové evidence. 
zodpovědný: VTS, ŽP, FO a MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje požádat Státní fond rozvoje bydlení o změnu smluv o poskytnutí dotace 
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v souladu s podmínkami nařízení 
vlády č. 481/2000 Sb., tj. u nástavbových bytů v čp. 662, čp. 660 a čp. 658 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách a u 4 bytů v čp. 193 v ul. Na Křižovatce v Králíkách.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nový 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 na st.p.p.č. 351/1 a 351/3 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: 4:0:0 
 

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: 4:0:0 
 

RM schvaluje nový záměr pronájmu nebytových prostorů o výměře 43,90 m2 ve 2. NP 
v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, 
účel pronájmu – nespecifikován, pouze 1 den v týdnu, nájemné ve výši 7.018 Kč/rok 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nový 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: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku p.p.č. 2554 – ostatní plochy o výměře 4182 m2 
v k.ú. Horní Lipka za účelem zajištění přístupu k vodnímu dílu, jež v rámci 
„Protierozních opatření v k.ú. Horní Lipka“ má být dle projektu Realizace IP 2 
vystavěno na p.p.č. 2555 – ostatní ploše, jež je ve vlastnictví Českého rybářského 
svazu, MO Králíky a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM  schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace výběru poplatků za 
parkování“ na akci „CIHELNA 2013“, konající se ve dnech 16. a 17.08.2013, která 
je uzavírána mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - 
Sbor dobrovolných hasičů Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na  zajištění organizace prodeje vstupenek a výběru 
poplatků za parkování“ na akci „CIHELNA 2013“, konající se ve dnech 16. a 
17.08.2013, která je uzavírána mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Lipka.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění úklidové služby“ na akci „CIHELNA 
2013“, konající se ve dnech 16. a 17.08.2013, která je uzavírána mezi Městem 
Králíky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů 
Heřmanice.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje vstupenek“ na akci 
„CIHELNA 2013“, konající se ve dnech 16. a 17.08.2013, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a Klubem seniorů Králíky, o.s.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění organizace prodeje vstupenek“ na akci 
„CIHELNA 2013“, konající se ve dnech 16. a 17.08.2013, která je uzavírána mezi 
Městem Králíky a TJ Jiskra Králíky, o.s., oddíl ASPV Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: 
„Rekonstrukce výtahu v budově čp. 414, Králíky“ a rozhodla, že smlouva o dílo 
bude uzavřena s firmou SEMO Výtahy s.r.o., 561 02 Dolní Dobrouč.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM vzala na vědomí zprávu o posouzení a vyhodnocení cenových nabídek a jako vítěze 
veřejné zakázky „Chodník a autobusový záliv u sil. I/43 v Králíkách“ stanovila 
firmu Ing. Radek Gregor, Žďár nad Sázavou. Zároveň RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice III/31224, částečnou uzavírku MK na Velkém 
náměstí a vedení objízdných tras po komunikacích na území města Králíky 
z důvodu zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní akce „Den Sil podpory AČR 
Cihelna 2013 Králíky“ v těchto termínech:  

- úplná uzavírka silnice III/31224 - 16.08.2013 od 10:00 do 20:00 a 17.08.2013 od 08:00 
do 18:00 hod 

- částečná uzavírka MK na V. náměstí - 16.08.2013 od 14:00 do 24:00 hod. v prostoru 
před stavbou pódia 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu VHK Erika Brno. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  (Mgr. Mlynář se dostavil do jednání) 
 

RM schvaluje Dodatek č. 905299/1 ke smlouvě č. CZ901441/080910/QMS, uzavřené 
mezi SGS Czech Republic, s.r.o. a Městem Králíky dne 29.09.2010.  
zodpovědný: tajemník, FO  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM pověřuje Mgr. Markétu Mlynářovou převzetím rozhodnutí o povolení provozování 
střelnice a vzdáním se práva na odvolání proti tomuto rozhodnutí.  
zodpovědný: kancelář úřadu – Mgr. Markéta Mlynářová 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM projednala všechny předložené varianty na změnu Pravidel pro pronajímání 
nebytových prostorů ve vlastnictví města Králíky a rozhodla ponechat Článek 8 
pravidel ve stávajícím znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 

 


