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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 12 

rady města 

  konané 26.03.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 129/2014 mezi městem Králíky a panem P. B., 

Králíky na bezplatné dočasné užívání pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 562/2 
GP, p.č. 563/1 GP, p.č. 577 GP, p.č. 533/2 GP a p.č. 559/1 GP v k.ú. Prostřední 
Lipka pro akci CIHELNA, smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu neurčitou.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá vedoucí MO vyzvat zástupce společnosti SJ REAL, s.r.o., Nad Závěrkou 
2434/7, 169 00 Praha 6 – Břevnov k závaznému vyjádření k prodeji části pozemku 
p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky za účelem výstavby obchodního zařízení – prodejny 
textilu KIK a poté předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá vedoucí MO vyzvat zástupce společnosti SNĚŽNÍK, a.s., Gajdošova 7, 615 
00 Brno, k závaznému vyjádření k přípravě a výstavbě bytového domu č. 1 na části 
pozemku p.p.č. 1071/1 v k.ú. Králíky a poté předložit informaci na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje nákup pozemků p.p.č. 480/2 – t.t. porostu o výměře 9 m2 a p.p.č. 460/3 
– t.t. porostu o výměře 22 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice od pana M. D., Králíky. 
Zároveň RM ukládá MO předložit nákup pozemků na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zemědělský pacht částí pozemků p.p.č. 3720 – trvalého travního porostu, 
p.p.č. 3722 – vodní plochy a p.p.č. 3725 – trvalého travního porostu o celkové 
výměře cca 27612 m2 v k.ú. Králíky za účelem zemědělského hospodaření M. P., 
Králíky. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM v souladu s usnesením RM/2013/25/372 ze dne 26.06.2013 a usnesením 
ZM/2013/05/075 ze dne 02.09.2013 doporučuje schválení služebnosti inženýrské sítě 
– vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem prohlídky a údržby 
inženýrské sítě na pozemku p.p.č. 62/2 – trvalého travního porostu o výměře 45 m2 
pro oprávněné město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení RM/2011/37/528 ze dne 31.08.2011 a schvaluje zřízení věcného 
břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy 
na pozemcích p.p.č. 114/2, p.p.č. 161/1 a p.p.č. 162 v k.ú. Dolní Hedeč pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická čp. 874/8, případně 
umožnit jí určeným třetím osobám přístup a příjezd na uvedené pozemky. Věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 3.000 Kč + DPH. 
Zároveň RM schvaluje do doby realizace uzavřít smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nová Pravidla pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky č. 
PP/165/P/2014 v předloženém znění s účinností od 01.04.2014.  
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM v souvislosti se závěry z auditu ve společnosti Služby města Králíky, s.r.o., a 
projednání ve společnosti ukládá jednateli společnosti: 
- do 30.04.2014 předložit nájemcům prostorů sloužících k podnikání a ostatních 

prostorů vyúčtování služeb za období let 2010-2012, u kterých nebylo provedeno 
za uvedené období vyúčtování služeb 

- do 31.05.2014 předložit RM výsledek (přeplatky, nedoplatky) vyúčtování služeb 
u nájemců prostorů sloužících k podnikání a ostatních prostorů za rok 2013 

- do 31.08.2014 předložit RM přehled všech neuhrazených nedoplatků za 
vyúčtování služeb u nájemců prostorů sloužících k podnikání a ostatních 
prostorů za období ode dne 01.01.2005 do roku 2012. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 22680/14/PA, 14-9, 14-6 a číslo 1 přidělená 
městu Králíky rozhodnutím Úřadu práce ČR a rezortních ministerstev, kterými se 
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zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 1.460.314,06 Kč a interní 
rozpočtové opatření číslo 201401, kterým se schválený rozpočet zvyšuje v příjmech 
o 193.230,00 Kč, zvyšuje ve výdajích o 798.530,00 Kč a snižuje výdajové financování 
o 605.300,00 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo týkající se zajištění úklidu města Králíky předloženou 
firmou Služby města Králíky s.r.o., se sídlem Králíky, Růžová 462. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo předloženou firmou Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
Králíky, Růžová 462 o zajištění úklidu v areálu veřejného dětského hřiště „V 
Bytovkách, Králíky“. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o provozování místního koupaliště uzavřenou mezi Městem 
Králíky a SMK s.r.o. Králíky na rok 2014. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí sdělení Ing. Richarda M. Sichy a ukládá odboru ŠKT zajistit ve 

spolupráci s výpůjčitelem nezbytné odborné práce pro zachování původního 
dřevěného obložení v 1. patře budovy č.p. 367 při dodržení požárně bezpečnostního 
řešení. 
zodpovědný: vedoucí OŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje použití přidělených finančních prostředků OV Heřmanice ve výši 6.134 
Kč na montáž elektronického zabezpečení kostela v Heřmanicích. 
odpovědná: starostka, místostarosta  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM poskytuje finanční dar z rozpočtu města na podporu poskytování sociální služby 
„domov pro seniory“ příspěvkovou organizací obce Sloupnice Domov pro seniory 
Sloupnice ve výši 5.401 Kč. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví formou darovací smlouvy. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM poskytuje finanční dar z rozpočtu města na podporu poskytování „sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče“ poskytované příspěvkovou 
organizací Pardubického kraje Albertinum, odborný léčebný ústav v Žamberku, Za 
kopečkem 353, Žamberk, ve výši 373 Kč. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví formou darovací smlouvy. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení č. RM/2014/11/134 ze dne 19.03.2014 a doporučuje poskytnutí 
finančního daru z rozpočtu města ve výši 10.000 Kč na provoz sociální služby 
„denní stacionář“ a „týdenní stacionář“ poskytovaných organizací Stacionář Ústí 
nad Orlicí, zřizovatel město Ústí nad Orlicí. Příspěvek bude poskytnut formou 
darovací smlouvy. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí podnět ke změně pravidel o zveřejňování textů v Králickém 
zpravodaji a ukládá vedoucímu OŠKT připravit návrh na nové znění pravidel. 
zodpovědný: vedoucí OŠKT 
termín: do 30.04.2014 
hlasování: 5:0:0 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


