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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 12 

rady města 
  konané 30.03.2015  
 
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 odkládá rozhodnutí schválit nový záměr prodeje pozemku p.p.č. 1390 – trvalého 

travního porostu o výměře 58 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice, který je zapsán na LV 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
manželům J. a V. Š., Brno – Nový Lískovec za kupní cenu ve výši 130 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. celkem 10.110 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
  

RM odkládá rozhodnutí schválit nový záměr prodeje částí pozemků p.p.č. 1382/3 a 
1388/1 označených jako díl a o výměře 7 m2 a díl b o výměře 73 m2, a které byly 
sloučeny do p.p.č. 1388/3 – trvalého travního porostu v k.ú. Dolní Boříkovice, díly 
jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, manželům P. a V. K., Pardubice za kupní cenu ve výši 151 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem, tj. celkem 15.102 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje o zahájení 
správního řízení ve věci udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo 
výkupu odpadů dle zákona o odpadech pro společnost VYDRUS spol. s r.o., se 
sídlem Pivovarská 382, 561 69 Králíky, a to za předpokladu, že budou splněny 
podmínky stanovené Odborem životního prostření MěÚ Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí sdělení Mgr. Šárky Šlesingrové o důvodech neuzavření nájemního 
vztahu k prostorám sloužícím podnikání, jejichž pronájem byl schválen usnesením 
č.  RM/2015/09/126 ze dne 09.03.2015. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM ruší svoje usnesení č. RM/2013/38/567 ze dne 25.09.2013 a schvaluje záměr 

pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu občanské vybavenosti čp. 414, 
který je součástí pozemku st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí. Jedná se o prostory o celkové výměře 46,47 m2 (místnost o výměře 27,80 m2, 
čekárna o výměře 16,65 m2, sociální zařízení o výměře 2,02 m2) ve 2. NP vlevo, účel 
pronájmu – ambulance klinické logopedie, druh podnikání – poskytování 
nelékařské zdravotní péče, nájemné ve výši 10.800 Kč/rok. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu čp. 109 – objektu občanské vybavenosti, který je 
součástí pozemku st.p.č. 285/1 – zastavěné plochy a nádvoří o výměře 202 m2 v k.ú. 
Dolní Boříkovice, nemovitost je zapsána na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem pronájmu prodeje potravin 
a dalšího zboží a za symbolické nájemné ve výši 10 Kč/měsíc. V objektu se nacházejí 
místnosti - provozovna o výměře 52,23 m2, sklad o výměře 52,88 m2, zádveří o 
výměře 3,67 m2, chodba o výměře 6,90 m2, šatna + WC o výměře 7,30 m2, sklad o 
výměře 6,12 m2, uhelna o výměře 8,72 m2, kotelna o výměře 6,34 m2, vstupní 
prostor o výměře 5,73 m2 a rampa o výměře 12,36 m2. Zároveň RM ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr prodeje ocelových trubek z radiátorů z pevnosti Hůrka za 
minimální prodejní cenu 10 Kč/kg s tím, že zájemci o koupi se budou podílet na 
manipulaci s trubkami (vynosí je z podzemí), zajistí si nakládku a přepravu na své 
vlastní náklady, a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit. Současně RM souhlasí s tím, 
aby neprodejné zbytky byly odevzdány do sběrných surovin. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu mezi Městem Králíky a Pardubickým krajem o předání a 
ochraně datových sad. 
zodpovědný: UPSU 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo týkající se zajištění úklidu města Králíky na rok 2015 
předloženou firmou Služby města Králíky s.r.o., se sídlem Králíky, Růžová 462. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo předloženou firmou Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
Králíky, R ůžová 462 o zajištění úklidu v areálu veřejného dětského hřiště „V 
Bytovkách, Králíky“ na rok 2015. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o provozování místního koupaliště uzavřenou mezi Městem 

Králíky a společností Služby města Králíky s.r.o. na rok 2015. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM Králíky schvaluje p řílohu č. 1/2015 ke Smlouvě o dílo o údržbě veřejné zeleně se 
společností Služby města Králíky s.r.o. 
zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dílčí smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb el. komunikací 
Vodafone OneNet – Hlasové služby. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Konsolidace IT ORP 
Králíky“ dotace č. CZ.1.06/2.1.00/22.09380 a rozhodla, že smlouva o dílo bude 
sepsána s firmou PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí 
nad Labem. 
zodpovědný: odbor KÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM bere na vědomí návrh Klubu českých turistů Pardubického kraje na odprodej 
zpracovaného návrhu loga a ukládá starostce města projednat záležitost se 
správcem Vojenského muzea Králíky a Pardubickým krajem. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na 

realizaci projektu „Discgolfové vybavení pro výuku a volnočasové aktivity“ a 
schvaluje přijetí poskytnutého grantu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka, ředitel školy Gymnázium a základní škola Králíky 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje udělení věcného daru J. V., Dolní Hedeč. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 15-5 a interní rozpočtové opatření číslo 201501, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 36.300 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 2 smrků a 1 javoru (5-ti kmen) na p.p.č. 2137/6 a 1 javoru 

stříbrného na p.p.č. 3122 - vše v k.ú. Králíky. Současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem R. M., Králíky 
s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí 
žadatele. Jmenovaný si náhradou za provedené práce ponechá (pouze pro vlastní 
potřebu) vzniklé palivové dřevo bez ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh k podání nabídky na uveřejnění veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Obnova městského domu č.p. 5 
– Radnice v Králíkách“ a navrhuje tímto vyzvat k předložení nabídky dle pravidel 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 9 odst. 4, firmu ŠTĚPÁNEK, 
spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

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


