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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 28 

rady města 
  konané 13.07.2015  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 

Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:  Ing. Martin Košťál 
 
 
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 157715714 mezi městem 

Králíky, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky a Ministerstvem obrany ČR, se sídlem 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6, a to v předloženém znění. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v umístění, 
provozování, opravách, údržbě, obnově a ve výměně zařízení distribuční soustavy 
prostřednictvím třetích osob a dále v právu přístupu a příjezdu na pozemky p.p.č. 
2129 – trvalý travní porost, p.p.č. 2135 – ostatní plochu a p.p.č. 2451 – ostatní 
plochu v k.ú. Červený Potok, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 Děčín, Teplická 874/8, a dále v právu umožnit 
v nezbytném rozsahu oprávněné, případně jí ur čeným třetím osobám, přístup a 
příjezd na uvedené nemovitosti. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu 1.500 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti spočívající v umístění, 
provozování, opravách, údržbě, obnově a ve výměně zařízení distribuční soustavy 
prostřednictvím třetích osob a dále v právu přístupu a příjezdu na pozemek p.p.č. 
601/3 – ostatní plochu v k.ú. Dolní Boříkovice, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro 
oprávněnou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 405 02 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 1.000 Kč + DPH. Zároveň RM souhlasí s 
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo MK 38731/2015 OPP a interní rozpočtové 
opatření číslo 201504, kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích 
o částku 660.000 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s úplnou uzavírkou silnice III/31224 z Králík do Prostřední Lipky a MK 
na Velkém náměstí vč. vedení objízdných tras po komunikacích na území města 
Králíky z d ůvodu zajištění bezpečnosti při pořádání akce „Den Sil podpory AČR 
CIHELNA 2015 Králíky“ v t ěchto termínech: 

1) III/31224 - 21.08.2015 od 10:00 do 20:00 a 22.08.2015 od 08:00 do 18:00 hod 
2) MK V. náměstí - 21.08.2015 od 15:00 do 22:00 hod  
Současně RM schvaluje prodloužení doby pro pořádání hudební produkce na Velkém 

náměstí v Králíkách dne 21.08.2015 do 24.00 hodin.  
zodpovědný: odbor VTS, odbor ŠKT 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku – 
„Zateplení Kulturního domu Králíky“ ve složení:  

 Členové: Jana Ponocná       Náhradníci: Mgr. Miroslav Beran 
             Mgr. Martin Hejkrlík     Ing. Ladislav  Tóth 
             Jan Čuma       Herbert Holly 
 Otevírání obálek se uskuteční 20.07.2015 v 10:00 hodin. 

zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  

RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky – „Zateplení 
Kulturního domu Králíky“ ve složení:  

 Členové:  Jana Ponocná    Náhradníci: Ing. Pavel Strnad 
   Mgr. Martin Hejkrlík                        Mgr. Miroslav Beran 
   Ing. Ladislav Tóth              Ing. Karel Málek  
   Ing. Štěpán Brus              Ing. Jana Mrštíková 
   Jan Čuma               Herbert Holly 
 Posouzení a hodnocení nabídek se uskuteční 23.07.2015 ve 14:00 hodin. 

zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
  

RM schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Králíky a firmou REDEA Žamberk s.r.o. 
se sídlem Divišova 669, 564 01 Žamberk, v předloženém znění. Předmětem příkazní 
smlouvy je činnost příkazníka při realizaci projektu: „Vybudování d ětského hřiště 
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v přírodním stylu u MŠ Moravská ve městě Králíky“ spo čívající v poradenské 
činnosti při plnění povinnosti příkazce jako příjemce podpory v rámci OPŽP. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku – 
„Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ Moravská ve městě Králíky“ 
ve složení: Členové - Jana Ponocná, Mgr. Miroslav Beran, Jan Čuma. Náhradníci - 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Martin Hejkrlík, Herbert H olly. Otevírání obálek se 
uskuteční 16.07.2015 v 10:00 hodin. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Králíky a firmou REDEA Žamberk s.r.o. 
se sídlem Divišova 669, 564 01 Žamberk v předloženém znění. Předmětem příkazní 
smlouvy je činnost příkazníka při realizaci projektu: „Vybudování d ětského hřiště 
v přírodním stylu u MŠ Pivovarská ve městě Králíky“ spo čívající v poradenské 
činnosti při plnění povinnosti příkazce jako příjemce podpory v rámci OPŽP. 
zodpovědný: VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami na veřejnou zakázku – 

„Vybudování dětského hřiště v přírodním stylu u MŠ Pivovarská ve městě Králíky“ 
ve složení: Členové - Jana Ponocná, Mgr. Miroslav Beran, Jan Čuma. Náhradníci - 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Martin Hejkrlík, Herbert H olly. Otevírání obálek se 
uskuteční 16.07.2015 v 10:30 hodin. 
zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o dokončení kvalifikačního studia Mgr. Zdeňkou 
Křížkovou a schvaluje změnu osobního příplatku ředitelky školy z 20 % na 25 % 
s účinností od 01.07.2015.  
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitelka PO Základní umělecká škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje umístění propagace města Králíky v letní příloze Orlického deníku 
s názvem „8-ka“ v rozsahu 4 stran formátu A4 za cenu 20.000 Kč (bez DPH) a 
ukládá odboru ŠKT připravit ve spolupráci s vedením města a spolupracujícími 
organizacemi podklady pro vydavatele. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka města, Vojenské muzeum Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí informaci o poskytnutí grantu z prostředků Pardubického kraje na 
realizaci projektu „ArtEx 2015“ s tím, že se jedná o účelově poskytnuté prostředky 
na technické zabezpečení akce a schvaluje přijetí poskytnutého grantu. 
zodpovědný: odbor ŠKT, starostka, ředitel příspěvkové organizace Klub Na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM s odvoláním na usnesení RM/2015/24/333, ze dne 15.06.2015, schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro spolek Amalthea o. s., Husova 199, Pardubice. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM s odvoláním na usnesení RM/2015/24/334, ze dne 15.06.2015, schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro spolek Audiohelp z. s., Tomanova 2645/5, Plzeň. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM s odvoláním na usnesení RM/2015/24/335, ze dne 15.06.2015, schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro spolek Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, 
Žamberk. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM s odvoláním na usnesení RM/2015/24/336, ze dne 15.06.2015, schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro spolek Občanské sdružení CEMA Žamberk, Nádražní 22, 
Žamberk. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM s odvoláním na usnesení RM/2015/24/337, ze dne 15.06.2015, schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro Domov pro seniory Sloupnice, příspěvková organizace, 
Horní Sloupnice 28, Sloupnice. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM s odvoláním na usnesení RM/2015/24/338, ze dne 15.06.2015, schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu sociální služby 
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na období roku 2015 pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 
Letohrad. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM s odvoláním na usnesení RM/2015/24/339, ze dne 15.06.2015, schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na podporu sociální služby 
na období roku 2015 pro Stacionář Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 123, Ústí nad 
Orlicí. 
zodpovědný: OSVZ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s přijetím daru a schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 
100.000 Kč z rozpočtu Pardubického kraje na likvidaci škod a zajištění bezpečnosti 
občanů a návštěvníků turistické oblasti, postižené živelní pohromou dne 8. července 
2015. 
zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje k zajištění bezpečnosti a zdraví občanů při zpracování nahodilých těžeb 
po větrné vichřici ze dne 8. července 2015 NAŘÍZENÍ Rady m ěsta Králíky 2/2015. 
 zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

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

 


