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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 22 

rady města 
  konané 01.06.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav 

Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran 
  
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k prostoru sloužícího podnikání – oční 

ordinaci ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu občanské vybavenosti, jež je součástí 
pozemku st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, s MUDr. Petrem Čížkem, Žamberk, a to 
dohodou ke dni 31.12.2015. Zároveň RM schvaluje záměr pronájmu prostoru 
sloužícího podnikání - oční ordinace ve 2. NP v budově čp. 414 – objektu občanské 
vybavenosti, jež je součástí pozemku st.p.č. 558/1 v k.ú. Králíky, který je evidován 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, při zachování původních podmínek nájemního vztahu, tj. nájemní vztah na 
dobu neurčitou, účel pronájmu – zřízení oční ordinace pro výkon lékařské praxe, 
nájemné ve výši 2.822 Kč/rok. Současně RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku 
státu ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a to o Tatru 
815 VVN 26 265 8x8.1R a valníkový přívěs PV 16.12A na ČR - Ministerstvo obrany, 
Odbor nakládání s nepotřebným majetkem, Sekci správy majetku, náměstí 
Svobody 471, 160 01 Praha 6. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 121,23 
m2 v přízemí čp. 364 – objektu občanské vybavenosti, stavba je součástí pozemku 
st.p.č. 223 v k.ú. Králíky, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, účel pronájmu a předmět podnikání 
nespecifikovány, nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok, a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje prodej ocelových trubek z radiátorů z pevnosti Hůrka společnosti 
BIO&CEEPORT s.r.o., Králíky a zároveň kupní smlouvu č.j. 1474/2015 
v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM projednala žádost o prodej pozemku p.p.č. 2130 – trvalého travního porostu v k.ú. 
Červený Potok, který je evidován na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí a ukládá MO vyžádat si k prodeji stanovisko 
osadního výboru Červený Potok. Zároveň RM ukládá MO vyzvat vlastníka stavby 
rodinného domu čp. 82, který je součástí pozemku st.p.č. 196 v k.ú. Červený Potok, 
k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v právu uložení a provozování septiku, a to na dobu neurčitou a úplatně.  
zodpovědný: MO 
termín: průběžně 
hlasování:  5:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a 
silničního hospodářství o zahájení stavebního řízení pod názvem „I/43 Králíky, 
most ev.č. 43-083“ – výstavba nového silničního mostu a nemá k němu připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Pivovarská a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 9.471,36 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění organizaci Mateřská škola Pivovarská 
k převedení do fondu odměn ve výši 6.000 Kč a do rezervního fondu ve výši 3.471,36 
Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace 
Mateřská škola Pivovarská, Králíky sestavenou k 31.12.2014. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Červený 
Potok a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 4.236 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 95.487,52 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění organizaci Mateřská škola Červený 
Potok k převedení do rezervního fondu ve výši 95.487,52 Kč a zároveň RM schvaluje 
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účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Červený 
Potok, Králíky sestavenou k 31.12.2014. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Moravská 
a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1.179,40 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění organizaci Mateřská škola Moravská 
k převedení do fondu odměn ve výši  944 Kč a k převedení do rezervního fondu ve 
výši 235,40Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Mateřská škola Moravská, Králíky sestavenou k 31.12.2014. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Gymnázium a základní 
škola Králíky a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 2.721,64 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění organizaci Gymnázium a základní škola Králíky 
k převedení do fondu odměn ve výši 2.100 Kč a k převedení do rezervního fondu ve 
výši 621,64 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Gymnázium a základní škola Králíky sestavenou k 31.12.2014. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 128/2000Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky a 
schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 114 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 514.021,44 Kč 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění organizaci Školní 
jídelna Králíky k p řevedení do fondu odměn ve výši 180.000 Kč a k převedení do 
rezervního fondu ve výši 334.021,44 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky sestavenou 
k 31.12.2014. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Králíky a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 20.652,31 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění organizaci Základní umělecká škola Králíky 
k převedení do fondu odměn ve výši 16.000 Kč a k převedení do rezervního fondu ve 
výši 4.652,31 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Králíky sestavenou k 31.12.2014. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna 
Králíky a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 2.600 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 8.549,67 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění organizaci Městská knihovna 
Králíky k p řevedení do rezervního fondu ve výši 8.549,67 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace Městská knihovna 
Králíky sestavenou k 31.12.2014. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum Králíky 
a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 99.464,95 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění organizaci Městské muzeum Králíky 
k převedení do fondu odměn ve výši 79.572 Kč a k převedení do rezervního fondu ve 
výši 19.892,95 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku městem zřízené 
příspěvkové organizace Městské muzeum Králíky sestavenou k 31.12.2014. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, 
projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Klub Na Střelnici a 
schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 18.406 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 47.161 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění organizaci Klub Na Střelnici 
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k převedení do fondu odměn ve výši 30.000 Kč a k převedení do rezervního fondu ve 
výši 17.161 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku městem zřízené příspěvkové 
organizace Klub Na Střelnici sestavenou k 31.12.2014. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1  (zdržel se Ing. Strnad) 
 

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
na akci „Králíky, oprava místních komunikací ul. Na Mokřinách a Luční“ a 
zároveň schvaluje oslovení těchto dodavatelů: STRABAG a.s., Odštěpný závod 
Ostrava, oblast Západ, se sídlem Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, EUROVIA 
CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Pardubice, Brožíkova 564, 530 
09 Polabiny Pardubice, SKANSKA DS a.s., Průmyslová 493, 530 03 Pardubice IV – 
Pardubičky. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje umístění propagace města Králíky v letní příloze Orlického deníku 
s názvem „Cesty městy 2015“ za cenu 5.000 Kč (bez DPH) a ukládá odboru ŠKT 
připravit ve spolupráci s vedením města inzertní podklady pro vydavatele.  
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí návrh prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných 
městem Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

 
 

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

 


