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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 38 

rady města 

  konané 25.09.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil 

Kubíček 

 
Omluveni: Antonín Vyšohlíd, Mgr. Jan Mlynář 

  
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  

 
 
RM doporučuje schválit prodej pozemku p.p.č. 557/1 – trvalý travní porost o výměře 

690 m2 v k.ú. Dolní Hedeč panu M. B., Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí závěry zpracovatele posudku dle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na ŽP, o vlivech záměru „Větrný park Lichkov a Mladkov“ na 
životní prostředí a souhlasí se závěrem zpracovatele posudku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 2072/34 – zahrada o výměře 74 
m2 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2222/8 – ostatní plocha o 
výměře 262 m2 od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Praha na město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. Zároveň RM 
ukládá MO požádat ÚZSVM o bezúplatný převod uvedeného pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

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 
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Střelnice za účelem provozování hostinské činnosti za nájemné ve výši 5.500 
Kč/měsíc a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 30 dnů.  
zodpovědný: majetkový odbor, PO Klub na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

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 800 Kč/m2/rok a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 30 dnů.  
zodpovědný: majetkový odbor, PO Klub na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

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, 
účelem pronájmu – nespecifikován, pouze 1 den v týdnu, nájemné ve výši 7.018 
Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit, a to na dobu do podání žádosti o 
pronájem prvním zájemcem. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 
 

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, a to na dobu do podání žádosti o pronájem prvním 
zájemcem. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku 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 to Českému rybářskému svazu, MO Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2140 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí s provedením stavebních úprav – „Zastřešení vstupu do prodejny 
potravin v Králíkách“ pana Z. F., Králíky, tj. souhlasí s přesahem požárně 
nebezpečného prostoru na veřejné prostranství. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
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hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí s podnájmem nebytových prostorů v objektu občanské vybavenosti čp. 364 
na st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, jež užívá paní Romana Wančová, Králíky na základě 
uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30.06.2004, a to pro: 

• Mgr. Ivanu Andrlovou, Červená Voda a to za účelem provozování 
kosmetického poradenství a prodeje kosmetiky 

• paní Kateřinu Medkovou, Výprachtice a to za účelem provozování 
kosmetických služeb a prodeje kosmetiky 

• paní Adéle Čumové, Králíky a to za účelem provozování masáží. 
Současně RM stanovuje podmínku, že podnájemné bude uzavřeno na dobu určitou 
po dobu trvání nájemního vztahu a celková výše vybíraného podnájemného nesmí 
převýšit částku nájemného, jež dle nájemní smlouvy ze dne 30.06.2004 přísluší za 
tento nebytový prostor městu Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje uzavření dohody s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 
Labem o přípravě podkladů pro zadání zpracování LHO Králíky a LHO Králíky, 
ZO Dolní Morava. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí se skácením lípy zasažené bleskem na p.p.č 2127/1 v k.ú. Králíky a 
současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto 
stromu s panem R. M., Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na 
náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením doby pro pořádání hudební produkce v souvislosti 
s pořádáním 7. Setkání celníků na horní lipce v objektu Celní správy Horní Lipka, 
konané ve dnech od 27.09.2013 do 28.09.2013, do 02:00 hodin dne 28.09.2013 a do 
02:00 hodin dne 29.09.2013, 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 
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mez. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace 
v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 
2013 – akceschopnost jednotek“, a to na částku 21.000 Kč. Smlouva je uzavírána 
mezi poskytovatelem - Pardubickým krajem a příjemcem - Městem Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje žádost obce Dolní Morava o souhlas s vyznačením nových cyklotras na 
území města Králíky a dále schvaluje spolupodílení se na nákladech na jejich 
vyznačení v celkové výši podílu 37.288 Kč a ukládá odboru ŠKT zařadit částku do 
rozpočtu města na rok 2013. 
zodpovědný: odbor VTS, ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 15/2013 o provedení díla: „Rekonstrukce ústředního 
topení na tvrzi Hůrka – II. etapa“ mezi městem Králíky a firmou DUPA systém, 
s.r.o. Hrušová. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci z programu OPŽP a 
projektové dokumentace ve stupni DSP na akci: „Zateplení tělocvičny ul. 5. května, 
Králíky“ s firmou MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o., Štefánikova 38a, 612 00 Brno.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje úplnou uzavírku MK na Velkém náměstí z důvodu zajištění bezpečnosti 
při pořádání kulturní akce „Svatomichalská pouť 2013 v Králíkách“ v  termínu: od 
27.09.2013 19:00 do 29.09.2013 do 18:00 hod. Dále pověřuje odbor VTS k zajištění 
uzavírky. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 
 

RM neschvaluje inzerci v katalogu EUROBEDS pro rok 2014. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Seznam.cz, a.s. a Městem Králíky zaměřenou 
na propagaci smluvních partnerů formou neplaceného umístění propagace na 
portále Seznam.cz. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje užití městského znaku v souvislosti s umístěním propagace města Králíky 
na portále Seznam.cz. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje účetní závěrku městem zřízených příspěvkových organizací Mateřská 
škola Pivovarská, Králíky; mateřská škola Moravská, Králíky; Mateřská škola 
Červený Potok, Králíky; Gymnázium a základní škola Králíky; Školní jídelna 
Králíky; Základní umělecká škola Králíky; Městská knihovna Králíky; Městské 
muzeum Králíky a Klub Na Střelnici Králíky sestavenou k 31.12.2012.  
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM neschvaluje osvobození od poplatku za vysílací relaci 1. setkání bývalých 
zaměstnanců podniku Tesla Králíky. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


