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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 20 

rady města 
  konané 21.05.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku p.p.č. 142/1 – zahradě o 

výměře cca 157,5 m2 v k.ú. Králíky s H. a M. K., Králíky, a to dohodou ke dni 
30.06.2014. Současně RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 01.11.1999 
v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 126/2 – ostatní plochy v k.ú. 
Heřmanice u Králík souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Králíky – He řmanice, p.p.č. 997 – nové OM“ (připojení 
nového odběrního místa na p.p.č. 997 v k.ú. Heřmanice u Králík na elektrickou 
energii novým kabelovým vedením nízkého napětí)“ pana M. Š., Heřmanice, a 
nemá k němu připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor, na vědomí ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasováno: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu umístit, zřídit, provozovat, 
opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy na 
p.p.č. 126/2 – ostatní plochy v k. ú. Heřmanice u Králík pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, a dále v právu umožnit 
v nezbytném rozsahu oprávněné, případně jí ur čeným třetím osobám, přístup a 
příjezd na uvedenou nemovitost. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu 1.210 Kč včetně 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 dodatek č. 1 smlouvy o koupi motorového vozidla ev.č. B/08/2014 ze dne 
07.05.2014 mezi městem Králíky a společností Autoservis Hudousek spol. s r.o., Na 
Pilníku 307, 789 91 Štíty týkající se změny kupní ceny (kupní cena bez DPH). 
zodpovědný: tajemník, MO 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 5 bříz na p.p.č. 533/1 a 533/5 v k.ú. Prostřední Lipka. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z douglasky 
rostoucí na p.p.č. 261 v k.ú. Králíky (u schodů z chodníku na zahradu Žluté školy) 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: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 14-19 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
Ministerstva financí a Krajského úřadu Pardubického kraje, a interní rozpočtové 
opatření číslo 201403, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 190.000 Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0 (proti Vyšohlíd) 
 

RM bere na vědomí informaci o navržených částkách na přímou podporu na rok 2014 
pro tělovýchovné jednoty TJ Jiskra Králíky o.s., FC Jiskra 2008 o.s. a TJ Sokol 
Boříkovice včetně návrhu na přiděleních jednotlivých grantů na dopravu dětí a 
mládeže na zápasy, dotace na práci trenérů u těchto tělovýchovných organizací, 
společenské aktivity a ukládá vedoucímu OŠKT předložit tento bod na jednání ZM. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpis rozdělení veřejné podpory v oblasti grantů a příspěvků pro rok 
2014 a ukládá vedoucímu ŠKT zajistit nezbytné administrativní záležitosti dle 
schváleného Dotačního a příspěvkového programu města Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje spoluúčast na stavebních pracích zaměřených na odvodnění obvodového 
zdiva kostela a přilehlého hřbitova v souvislosti s budováním osvětlení komunikace 
v místní části Dolních Boříkovic do výše 40.000 Kč po předložení prokázaných 
nákladů.  
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje spoluúčast na stavebních pracích zaměřených na provedení stavebně-
historického průzkumu areálu kláštera ve výši 65.000 Kč formou spoluúčasti na 
realizaci projektu.  
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí inspekční zprávu a protokol z provedené inspekční činnosti 
v Gymnáziu a základní škole Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, Gymnázium a základní škola Králíky, školská rada 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nabídku firmy STROM Praha, a.s. v celkové ceně 194.900 Kč (včetně 
DPH) a ukládá odboru ŠKT zveřejnit příslušný doklad s uvedenou cenou na 
webových stránkách města. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje nabídku firmy A. Košvanec na restaurování Schwarzerova kříže na p.p.č. 
3064 k.ú. Králíky včetně zhotovení kopie chybějící sochy sv. Jana z přírodního 
kamene v celkové ceně 166.000 Kč s tím, že spoluúčast města na realizaci projektu 
je 116.000 Kč, spoluúčast Pardubického kraje je 50.000 Kč a ukládá odboru ŠKT 
zveřejnit příslušný doklad s uvedenou cenou na webových stránkách města. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost nadačního fondu NA KOLE DĚTEM a schvaluje částku 
4.000 Kč v rámci Dotačního a příspěvkového programu na podporu projektu 5. 
ročníku veřejné cyklotour Na kole dětem. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost pana Ivo Pecháčka, ředitele příspěvkové organizace Městské 
muzeum Králíky a souhlasí s ukončením pracovního poměru jmenovaného 
dohodou k 31.05.2014. 
zodpovědný: odbor ŠKT, tajemník MěÚ  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM na základě provedeného výběrového řízení dne 16.05.2014 jmenuje do funkce 
ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola pana Mgr. Miroslava 
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Berana s podmínkou, že do dvou let od jmenování zahájí studium ke splnění 
odborného předpokladu podle § 3 odst. 1, písm. b), zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
zodpovědný: tajemník MěÚ, starostka města, odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 1:3:1 (neschváleno, proti Vyšohlíd, Kubíček, Tóth,  zdržel se Mlynář) 

 
RM na základě provedeného výběrového řízení dne 16.05.2014 jmenuje od 01.07.2014 

do funkce ředitelka příspěvkové organizace Základní umělecká škola paní Mgr. 
Zdenu Křížkovou na dobu určitou 6 let, to jest do 30.06.2020. 
zodpovědný: tajemník MěÚ, starostka města, odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (schváleno, zdržela se Ponocná) 
 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 


