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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 10 

rady města 

  konané 12.03.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Omluven: Mgr. Jan Mlynář 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi městem Králíky a Živnostenskou 

pojišťovací, a.s., se sídlem Vinohradská 2516/28, Praha 2 – Vinohrady na zajištění 
odborné péče za pojištění majetku města včetně likvidací škod, smlouva se uzavírá 
na dobu neurčitou s účinností od 01.07.2014.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nájemní smlouvu č.j. 2906/2011 mezi městem Králíky a panem J. S., 
Verměřovice, na pronájem pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 578/2 GP, p.č. 
580 GP a pozemku st.p.č. 253 v k.ú. Prostřední Lipka o výměře 169 006 m2 pro akci 
CIHELNA, nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 458 – ostatní plochy o výměře 946 m2, p.p.č. 
463/1 – ostatní plochy o výměře 490 m2, p.p.č. 463/4 – trvalý travní porost o výměře 
352 m2, p.p.č. 595/3 – ostatní plochy o výměře 400 m2 a p.p.č. 767/2 – ostatní plochy 
o výměře 510 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem zemědělského hospodaření za kupní 
cenu ve výši znaleckého posudku + náklady spojené s převodem a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit smlouvu o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení 
věcného práva č.j. UZSVM/HUO/1081/2014-HUOM H/UO/2013/8015 JIN mezi 
městem Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Praha 2 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce 3 ks ocelových ježků (rozsocháčů) 
v účetní hodnotě 2.160 Kč mezi společnosti ARMY FORT s.r.o., Brno a Klubem 
vojenské historie Zátiší, Dolní Sloupnice. 
zodpovědný: majetkový odbor, VMK 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nový záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání o výměře 45,125 
m2 v přízemí budovy čp. 366 – objektu k bydlení, stavba stojí na pozemku st.p.č. 
225 v k.ú. Králíky, účel pronájmu – nespecifikován, nájemné ve výši 2.200 
Kč/měsíc, nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou, a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů - tj. odlišně od „Pravidel“. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání - kavárny, 2 skladů, 
spojovací chodby, kuchyně, soc. zařízení a příslušné spojovací prostory a společné 
prostory v 1. patře nemovitosti čp. 374, stavba stojí na pozemku st.p.č. 351/1 v k.ú. 
Králíky – kulturní dům Střelnice za účelem provozování hostinské činnosti za 
nájemné ve výši 3.000 Kč/měsíc, nájemní vztah se uzavírá na dobu neurčitou, a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů - tj. odlišně od „Pravidel“.  
zodpovědný: majetkový odbor, PO Klub na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky zasedací místnosti v budově čp. 316, jež je součástí 
pozemku st.p.č. 920 v k.ú. Králíky, účel výpůjčky poskytování poradenství a služeb 
Intervenčního centra obětem domácího násilí v regionu ORP Králíky a ukládá MO 
záměr výpůjčky zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

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 
2013 a schvaluje jejich finanční vypořádání takto: 
Nedočerpané mzdové prostředky organizací Mateřská škola Pivovarská ve výši 
400,00 Kč; Školní jídelna Králíky ve výši 5.101,00 Kč; Městská knihovna Králíky ve 
výši 28.708,00 Kč a Klub na Střelnici Králíky ve výši 34.679,00 Kč ponechává 
organizacím ke krytí provozních výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a 32 zákona číslo 250/2000Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, organizacím 
Mateřská škola Pivovarská Králíky ve výši 90,64 Kč k převedení do rezervního 
fondu; Mateřská škola Červený Potok Králíky ve výši 382,66 Kč k převedení do 
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rezervního fondu; Gymnázium a základní škola Králíky ve výši 587,43 Kč 
k převedení do rezervního fondu, snížený o převod do fondu odměn ve výši 
400,00 Kč; Školní jídelna Králíky ve výši 105.556,36 Kč k převedení do rezervního 
fondu, snížený o převod do fondu odměn ve výši 84.445,00 Kč; Základní umělecká 
škola Králíky ve výši 54.080,50 Kč k převedení do rezervního fondu, snížený o 
převod do fondu odměn ve výši 40.000,00 Kč; Městská knihovna Králíky ve výši 
39.400,00 Kč k převedení do rezervního fondu, snížený o převod do fondu odměn ve 
výši 15.000,00 Kč a Klub Na Střelnici Králíky ve výši 98.416,52 Kč k převedení do 
rezervního fondu. Organizaci Mateřská škola Moravská ukládá uhradit ztrátu ve 
výši -6.629,63 Kč ze svého rezervního fondu. Organizaci Městské muzeum Králíky 
ukládá uhradit ztrátu ve výši -9.568,77 Kč ze svého rezervního fondu. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM vyřazuje  firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 - Smíchov ze 
soutěže investiční akce „Město Králíky – Kanalizace a ČOV“ z důvodu nečinnosti 
vysvětlení mimořádně nízké ceny k ostatním předloženým nabídkám.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM vyhodnotila veřejnou zakázku na služby pro zajištění přípravy a organizační 
zajištění žádosti o dotaci, dále přípravu a organizaci výběrového řízení na 
zhotovitele stavby a závěrečné vyhodnocení investiční akce „Město Králíky - 
Kanalizace a ČOV“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena s firmou 
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., nám. Československé armády 37, 551 01 
Jaroměř. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Stavební úpravy sokolovny čp. 488 v Králíkách“ a zároveň 
schvaluje oslovení těchto dodavatelů: VAKSTAV spol. s.r.o. Jablonné nad Orlicí, 
Jamné nad Orlicí 136, 56165; STAPO, spol. s.r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí nad 
Orlicí; Agrostav, a.s. Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí; 
STAVOFIN, s.r.o., Jana Opletala 121, 561 69 Králíky; MANEL, spol. s.r.o., Dr. E. 
Beneše 2871/5, 787 01 Šumperk; Stavební firma STAVREL, s.r.o., Hlavní 137, 788 
33 Hanušovice.  
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje složení výběrové komise na funkci ředitel/ředitelka příspěvkové 
organizace Městská knihovna Králíky: PhDr. Jana Kalousková, Mgr. Bastlová 
Blanka, Ivana Marečková, Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Jan Divíšek - 
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tajemník komise. Jako náhradníky RM jmenuje Ing. Ladislava Tótha, Mgr. 
Vlastimila Kubíčka a Mgr. Jana Mlynáře. RM ukládá vedoucímu odboru ŠKT 
připravit podklady pro vykonání výběrového řízení. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje text pro vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovní pozice 
ředitel/ka příspěvkové organizace Základní umělecká škola Králíky a ukládá 
vedoucímu ŠKT zajistit nezbytné právní náležitosti spojené s přípravou a 
vyhlášením konkursu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nákup elektřiny a plynu pro město Králíky, jeho příspěvkové organizace 
a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo, prostřednictvím komoditní 
burzy Kladno. RM společně s tímto schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání 
se Sdružením obcí Orlicko, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk. 
 zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o společném postupu k zabezpečení realizace burzovních 
komoditních obchodů pro nákup elektřiny a plynu mezi městem Králíky, 
příspěvkovými organizacemi a obchodní společností, kterou město Králíky zřídilo. 
zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


