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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 29 

rady města 
  konané 24.07.2014  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Antonín Vyšohlíd,  

Mgr. Jan Mlynář 
 
Omluven:                                             Mgr. Vlastimil Kubíček 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku p.p.č. 2074/7  - ostatní ploše 

o výměře cca 20 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, s panem J. B., Králíky, a to 
dohodou ke dni 31.07.2014. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje podání žaloby na zaplacení dluhu ve výši 2.052 Kč za pronájem části 

pozemku p.p.č. 651/18 – zahrady o výměře cca 410,5 m2 v k.ú. Králíky, který je 
zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, na povinnou V. V., Králíky, a to včetně provedení exekuce. Zároveň RM 
ukládá MO předložit právnímu zástupci města podklady k zahájení soudního 
řízení.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje podnájem pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 569 GP o výměře 

57 634 m2, p.č. 571/1 GP o výměře 1 690 m2 a p.č. 573/2 GP o výměře 16 998 m2 
v k.ú. Prostřední Lipka, které jsou zapsány na LV č. 251 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, za roční podnájemné ve výši 2.293 Kč 
společnosti ZEOS, s.r.o., se sídlem 561 69 Králíky. Prostřední Lipka 126, 
podnájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou – po dobu trvání nájemního 
vztahu dle nájemní smlouvy č.j. 118/2014.    
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí ukončení zjišťovací řízení vedeného podle zákona o posuzování 

vlivů na ŽP záměru „Silnice I/43 v úseku Lanškroun – Dolní Lipka“ a závěr 
zjišťovacího řízení, že záměr bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na 
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ŽP. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s realizací projektu s názvem Realizace společných zařízení v k.ú. Červený 

Potok a Králíky a jako budoucí nabyvatel realizovaného společného zařízení se 
zavazuje, že bude provádět nezbytnou údržbu tohoto zařízení po dobu nejméně 5 
let. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje záměr změny nájemní smlouvy ze dne 18.03.2011 mezi městem Králíky a 

paní J. B., Międzylesie, Polsko, zastupující firmu „CARO“, NIP: PL 8811186675, 
týkající se změny výše nájemného a jeho splatnosti, a to v měsících červen, 
červenec, srpen a září ve výši 15.000 Kč a ve zbývajících měsících ve výši 8.000 Kč, 
změna bude upravena dodatkem č. 1, a ukládá MO záměr změny smlouvy zveřejnit 
na dobu 15 dnů (odlišně od pravidel o pronajímání prostorů sloužících podnikání).  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje schválit v návaznosti na změnu nájemní smlouvy změnu smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě ze dne 18.03.2011 mezi městem Králíky a paní J. B., 
Mi ędzylesie, Polsko, zastupující firmu „CARO“, NIP: PL 8811186675, a to formou 
dodatku č. 1,  a ukládá MO předložit bod na jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje schválit dohodu o splácení dluhu v předloženém znění mezi městem 
Králíky a paní J. B., Międzylesie, Polsko, zastupující firmu „CARO“, NIP: PL 
8811186675, který vznikl v souvislosti s neplněním nájemní smlouvy ze dne 
18.03.2011,  a ukládá MO předložit bod do jednání ZM.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje v souladu s usnesením RM/2014/28/394 opravu písařské chyby v příkazní 

smlouvě mezi městem Králíky a Společností přátel československého opevnění, 
o.p.s., se sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany na zabezpečení odborného řízení a 
provozu Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka, správné označení smlouvy je 
č.j. 3972/2014. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje v souladu s usnesením RM/2014/28/396 opravu písařské chyby v příkazní 

smlouvě mezi městem Králíky a sdružením Vojensko-historický klub ERIKA Brno, 
občanské sdružení, se sídlem Viniční 2845/136, 615 00 Brno na zabezpečení 
odborného řízení a provozu Muzea čs. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 
„U cihelny“, správné označení smlouvy je č.j. 3971/2014. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje v souladu s usnesením RM/2014/28/397 opravu písařské chyby v příkazní 
smlouvě mezi městem Králíky a společností ARMY FORT s.r.o., se sídlem 
Gajdošova 24, 615 00 Brno na zabezpečení odborného řízení a provozu Vojenského 
muzea Králíky, správné označení smlouvy je č.j. 3973/2014. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje rozpočtové opatření číslo Z/180/14 přidělené městu Králíky rozhodnutím 

Pardubického kraje, rozpočtové opatření 14-38 přidělené městu Králíky 
rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, rozpočtové opatření MK 
35468/2014 OPP přidělené městu Králíky rozhodnutím Ministerstva kultury a 
rozpočtové opatření číslo  CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 přidělené na základě Smlouvy o 
vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ a 
interní rozpočtové opatření číslo  201404, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku  1.441.039,-Kč.  
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o propagaci a reklamě č. 11/2014/913 na akci „Cihelna 2014“ se 

státním podnikem Lesy České republiky. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti EKO Králíky v.o.s. za I. pololetí 

2014. 
zodpovědný: jednatel SMK s.r.o., starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Zateplení tělocvičny ul. 5. 
května, Králíky“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude sepsána s firmou VHH 
THERMONT s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice. 
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zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
 
Zapsal: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 


