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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 16 

rady města 
  konané 18.04.2016 
 
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/2016/16/265: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 

18.07.2014 mezi městem Králíky a Středním odborným učilištěm opravárenským, 
Králíky, P ředměstí 427, 561 69 Králíky, a to v předloženém znění. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/266: RM schvaluje krátkodobý pronájem části pozemku p.p.č. 2076/1 – 
ostatní plochy o výměře cca 32 m2 v k.ú. Králíky, za účelem složení materiálu a 
kontejneru pro rekonstrukci hotelu Beseda v období od 18.04.2016 do 16.05.2016, 
za nájemné ve výši 500 Kč včetně DPH, společnosti KWEKU s.r.o., Kolín.  
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM/2016/16/267: RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2076/1 – ostatní 

plochy o výměře cca 32 m2 v k.ú. Králíky, za účelem složení materiálu a kontejneru 
pro rekonstrukci hotelu Beseda, nájemní vztah se uzavírá na dobu určitou od 
17.05.2016 do 30.11.2016, za nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok včetně DPH a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit na dobu 15 dnů, tj. odlišně od Pravidel pro 
propachtování pozemků ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/268: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 35 v bytovém 
domě čp. 658 v ul. V Bytovkách, který je součástí pozemku st.p.č. 770/1 – zastavěné 
plochy a nádvoří v k.ú. Králíky, s paní S. R., bytem tamtéž, a to dohodou ke dni 
30.04.2016.  
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/269: RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje bytové jednotky č. 658/35 
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o velikosti 46,10 m2 ve IV. nadzemním podlaží bytového domu čp. 658 v obci a k.ú. 
Králíky spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a na 
pozemku st.p.č. 770/1 v k.ú. Králíky ve výši 225/10000 za minimální nabídkovou 
kupní cenu ve výši 706.730 Kč a uložit záměr prodeje zveřejnit. Zároveň ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: MO, SMK s.r.o. 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/270: RM schvaluje smlouvu o dílo na akci: „Oprava střešního pláště na 
budově MěÚ Králíky čp. 316“ v předloženém znění mezi městem Králíky a firmou 
W.H.A. SYSTÉM s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/271: RM schvaluje smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 
úhradě nákladů s ní souvisejících č. smlouvy: 4000201481 v předloženém znění mezi 
městem Králíky a firmou RWE GasNet, s.r.o., zastoupenou na základě plné moci 
společností RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 
Brno. 
zodpovědný: OVTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/272: RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 16-1, kterým se zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 120.000,00 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/273: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Pivovarská a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 

 Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 8.843,96 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, organizaci Mateřská škola Pivovarská 
k převedení do rezervního fondu ve výši 8.843,96 Kč a zároveň RM schvaluje účetní 
závěrku městem zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Pivovarská, 
Králíky sestavenou k 31.12.2015. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/274: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Červený Potok a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 
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 Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 0 Kč ponechává, v souladu s ustanovením § 
30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, organizaci Mateřská škola Červený Potok k převedení do fondu 
odměn 0 Kč a k převedení do rezervního fondu ve výši 0 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola 
Červený Potok, Králíky sestavenou k 31.12.2015. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/275: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola 
Moravská a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 

 Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 352,43 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, organizaci Mateřská škola Moravská 
k převedení do fondu odměn ve výši 281,00 Kč a k převedení do rezervního fondu 
ve výši 71,43 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku m ěstem zřízené 
příspěvkové organizace Mateřská škola Moravská, Králíky sestavenou 
k 31.12.2015. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/276: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola 
Králíky a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 

 Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 484,27 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění organizaci Základní škola Králíky k převedení 
do fondu odměn ve výši 300,00 Kč a k převedení do rezervního fondu ve výši 
184,27 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku m ěstem zřízené příspěvkové 
organizace Základní škola Králíky sestavenou k 31.12.2015. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/277: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelna 
Králíky a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 

 Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 18.944,00 Kč ponechává organizaci ke 
krytí provozních výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 118.628,12 Kč 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, organizaci Školní 
jídelna Králíky k p řevedení do fondu odměn ve výši 35.588,00 Kč a k převedení do 
rezervního fondu ve výši 83.040,12 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace Školní jídelna Králíky sestavenou 
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k 31.12.2015. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/278: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 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 90.835,51 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, organizaci Základní umělecká škola Králíky 
k převedení do fondu odměn ve výši 72.000,00 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 18.835,51 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku m ěstem zřízené 
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Králíky sestavenou k 31.12.2015. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/279: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městská 
knihovna Králíky a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 

 Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 4.606,00 Kč ponechává organizaci ke krytí 
provozních výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 47.804,47 Kč ponechává, 
v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění organizaci Městská knihovna 
Králíky k p řevedení do fondu odměn ve výši 15.000,00 Kč a k převedení do 
rezervního fondu ve výši 32.804,47 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku 
městem zřízené příspěvkové organizace Městská knihovna Králíky sestavenou 
k 31.12.2015. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/280: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Městské 
muzeum Králíky a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 

 Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 118.048,32 Kč ponechává, v souladu 
s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, organizaci Městské muzeum Králíky 
k převedení do fondu odměn ve výši 70.829,00 Kč a k převedení do rezervního 
fondu ve výši 47.219,32 Kč a zároveň RM schvaluje účetní závěrku m ěstem zřízené 
příspěvkové organizace Městské muzeum Králíky sestavenou k 31.12.2015. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/281: RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. 
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o obcích, projednala výsledek hospodaření příspěvkové organizace Klub Na 
Střelnici a schvaluje jeho finanční vypořádání takto: 

 Nedočerpané mzdové prostředky ve výši 17.720,00 Kč ponechává organizaci ke 
krytí provozních výdajů. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 64.081,70 Kč 
ponechává, v souladu s ustanovením § 30 a § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění organizaci Klub Na 
Střelnici k převedení do rezervního fondu ve výši 64.081,70 Kč a zároveň RM 
schvaluje účetní závěrku městem zřízené příspěvkové organizace Klub Na Střelnici 
sestavenou k 31.12.2015. 
zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/282: RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti 
přenosu dat č. 4043/2011 mezi městem Králíky a společností Alberon Letohrad 
s.r.o. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/283: RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 5.158 Kč na 
podporu sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče 
poskytované příspěvkovou organizací Pardubického kraje ALBERTINUM, 
odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, Žamberk, IČO 00196096.  
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Králíky a příspěvkovou 
organizací Pardubického kraje ALBERTINUM, odborný l éčebný ústav, Žamberk, 
v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/284: RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 35.000 Kč na 
podporu sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - na období 
roku 2016 spolku Amalthea z. s., Městský park 274, Chrudim, IČO 26657214. RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Králíky a spolkem Amalthea z. 
s., Chrudim, v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/285: RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 5.000 Kč na 
podporu sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné 
bydlení poskytované příspěvkovou organizací Pardubického kraje Domov u 
studánky, Lanškroun, Anenská Studánka 41, IČO 00854310. RM schvaluje 
smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Králíky a příspěvkovou organizací 
Pardubického kraje Domov u studánky, Lanškroun, v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/286: RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 20.000 Kč na 
podporu sociální služby azylový dům a sociální služby krizová pomoc poskytované 
zapsaným ústavem CEMA Žamberk, z. ú., Nádražní 22, Žamberk, 564 01.  RM 
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Králíky a zapsaným ústavem 
CEMA Žamberk, z. ú., Žamberk, v předloženém znění.  
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/287: RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 10.000 Kč na 
podporu sociální služby dům na půl cesty poskytované zapsaným ústavem CEMA 
Žamberk, z. ú., Nádražní 22, Žamberk, 564 01. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace mezi městem Králíky a zapsaným ústavem CEMA Žamberk, z. ú., Žamberk, 
v předloženém znění.  
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/288: RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 15.000 Kč na 
podporu sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - na období 
roku 2016 Oblastní charitě Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad, IČO 
44468920. RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Králíky a 
Oblastní charitou Ústí nad Orlicí v předloženém znění. 
zodpovědný: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/289: RM schvaluje s účinností od 01.05.2016 nový ceník služeb sportovišť 
provozovaných Základní školou Králíky.  
zodpovědný: odbor ŠKT, ředitel školy Základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/290: RM doplňuje svoje usnesení č. RM/2015/50/655 o podmínku, že 
finanční prostředky z vyplaceného pojistného plnění za poškození trenažéru AT – 
97 VRT budou Středním odborným učilištěm opravárenským, Králíky, Předměstí 
427, IČO 00087939, příspěvkovou organizací Pardubického kraje, se sídlem 
Předměstí 427, 561 69 Králíky, prokazatelně použity k nákupu nového obdobného 
majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2016/16/291: RM schvaluje použití hasičského auta pro Ing. J. Z., k naplnění 



7 
 

bazénu při jeho stavbě dne 26.04.2016. 
zodpovědný: velitel jednotky SDH 
termín: 26.04.2016 
hlasování:  
 

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


