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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 

rady města 
  konané 23.03.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Pavel Strnad 
 
Za městský úřad:  Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM souhlasí s umístěním pískoviště, klouzačky, laviček a nízkých herních prvků pro 

děti do 3 let věku na pozemku p.p.č. 247 – zahradě o výměře 862 m2 v k.ú. Králíky 
Mateřským centrem EMMA, Králíky, a to za splnění níže uvedených podmínek: 

• zamezí možnosti pádu na příkrém pozemku na severní straně 
• před umístěním herních prvků předloží orgánu státní památkové péče (odbor 

ŠKT) nákres rozmístění 
• zajistí, aby herní prvky, jež budou na pozemku umístěny, splňovaly z hlediska 

ochrany zdraví podmínky podle příslušné normy. 
zodpovědný: majetkový odbor, ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s provedením zvukové izolace dveří u prostoru sloužícího podnikání – 
psychiatrické ambulance ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti, 
stavba je součástí st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, a to na základě žádosti podané 
společností PASMED s.r.o., Žamberk, a ukládá společnosti Služby města Králíky, 
s.r.o., zajistit provedení z prostředků na opravy a údržbu. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 1071/1 – orná půda v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „výměna reklamního zařízení (pylonu) na pozemku p.p.č. 
1071/1 v k.ú. Králíky“ společnosti Penny Market s.r.o., Radonice. 
zodpovědný: majetkový odbor, na vědomí ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí stanovisko náměstka hejtmana Pardubického kraje pro dopravu 
Ing. Jaromíra Duška a doporučuje ZM schválit finanční spoluúčast na krytí ztráty 
z provozu veřejné linkové autobusové dopravy v požadované výši 139.916 Kč. 
zodpovědný: místostarosta, starostka 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje Smlouvu o umístění informační tabule IREDO mezi městem Králíky a 
společností OREDO s.r.o., Hradec Králové na instalaci exteriérového informačního 
panelu pro informování cestujících veřejné dopravy v rámci realizace projektu 
„Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královehradeckého a 
Pardubického kraje – II. fáze“ na pozemku p.p.č. 315 – ostatní ploše v k.ú. Králíky, 
a to v předloženém znění. Současně RM ukládá odboru VTS zpracovávat podklady 
pro čtvrtletní vyú čtování spotřeby elektrické energie v souladu s čl. III. odst. 1 
Smlouvy o umístění informační tabule IREDO.  
zodpovědný: majetkový odbor, odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM pověřuje Mgr. Martina Hejkrlíka zastupováním m ěsta Králíky ve Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM pověřuje Janu Ponocnou zastupováním města Králíky ve Sdružení obcí ORLICKO 
d.s.o., Svazu měst a obcí ČR, Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - 
Euroregion Glacensis z.s.p.o. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá odboru VTS a ŽP ve spolupráci se společností Služby města Králíky, s.r.o., 
zmapovat počet, druh, stáří, aktuální stav, využití, častá místa poškozování a další 
aspekty odpadových košů a nádob ve městě a v místních částech včetně mapového 
zakreslení (googlemaps). Dále RM ukládá vypracovat návrhy na způsob 
poskytování sáčků na psí exkrementy a na doplnění, příp. přesunutí košů. 
zodpovědný: odbor VTS, ŽP, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: do 30.04.2015 
hlasování: 5:0:0 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


