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Vážení spoluobčané,
léto letošního roku, které pomalu končí, nám připravilo různá 

překvapení. Mnoho tradičních letních akcí komplikoval déšť 
a chladné počasí. Přesto se pořadatelé nenechali odradit a život ve 
městě byl v letních měsících opravdu bohatý. Všem, kteří přispěli 
k dobré letní náladě místním i přespolním, patří náš dík.

V letních měsících však město nežilo pouze zábavou. Kromě 
pokračování opravy silnice 312/II přes Červený Potok a oprav 
loňských objízdných tras, které provádí Pardubický kraj, probíhalo 
a stále ještě probíhá množství menších stavebních akcí. Jistě jste 
na náměstí zaznamenali novou fasádu na budově spořitelny a sou-
sedním čp. 366. Na fotbalovém hřišti právě probíhá stavba nového 
plotu a u veřejných záchodků oprava opěrné zdi. Byla vyměněna 
okna na domě čp. 352 v ul. Příčné a v tělocvičně u nádraží se 
dokončují šatny a sociální zařízení. Městu byla přiznána dotace 
ze Státního fondu životního prostředí na zateplení tělocvičny za 
žlutou školou, proběhlo výběrové řízení a v průběhu září budou 
zahájeny stavební práce.

Nejdůležitější událostí v životě města, která je letos ještě před 
námi, jsou podzimní komunální volby. Když jsem přemýšlela o tom, 
co k letošním volbám napsat, vrátila jsem se i ke svému článku ze 
září 2010 a zjistila jsem, že na svých tehdejších slovech nemusím 
nic měnit, tak si je dovolím i tentokrát zopakovat:

„Stojíme před otázkou komu dát svůj hlas, kdo nás bude nejlépe 
zastupovat při rozhodování o dění ve městě a jeho místních částech.

Nově zvolení zastupitelé pak budou v dalších čtyřech letech 
naplňovat naši představu rozvoje města. Každý z nás nějakou 
představu má. Někdo očekává větší podporu sportu, někoho zajímá 
více kultura, jiný by přivítal snížení nájemného nebo finanční pod-

poru rodin s dětmi. Pro někoho je důležitá svoboda a možnost sám 
rozhodovat o sobě, případně své rodině, pro jiného je přijatelnější 
více regulace a omezení. Většina občanů by přivítala více pracov-
ních míst a očekává od samosprávy „že něco udělá“. Splnění všech 
těchto očekávání je možno slibovat v rámci volební kampaně, jen 
některá je možné opravdu splnit. 

Všechny aktivity samosprávy jsou limitovány finančními mož-
nostmi města. Toto omezení platí dnes mnohem více než v minulých 
letech. Noví zastupitelé budou často stát před rozhodnutím, zda 
podpořit provoz školy nebo opravit místní komunikaci, zda se za-
měřit na propagaci regionu a podpořit tak podnikatele v cestovním 
ruchu nebo nízkou cenou pozemků přilákat investora podnikajícího 
v průmyslu. Těžké rozhodování budou mít i v případě podpory 
spolků a občanských aktivit. Každé zájmové sdružení očekává 
podporu své činnosti od samosprávy, ale ne všechny činnosti je 
možné, vzhledem k jejich charakteru, podpořit. 

Mějme při svém rozhodování na paměti, že na úrovni městské sa-
mosprávy nelze řešit žádná témata, která nepatří do její kompetence 
a že své představy může každý uskutečňovat pouze potud, pokud se 
nedostane do střetu s představami jiného občana a nastane-li taková 
situace, musí nastoupit kompromisní řešení. Dosáhnout přijatelné-
ho kompromisu při správě města je nejdůležitější předpoklad pro 
dobré fungování zastupitelstva a umět se podřídit názoru většiny 
je úkolem pro každého jednotlivého zastupitele.

Přeji městu Králíky, abychom vybírali své zástupce pozitivně, 
tj. jen ty, o kterých jsme přesvědčeni, že budou přispívat k rozvoji 
města, a ne negativně, tj. ty kteří před Vás předstupují s myšlenkou 
boje proti někomu nebo něčemu.“

Přeji nám všem šťastnou ruku.
Jana Ponocná, starostka

Vím já kostelíček
aneb na tej lúce, na zelenej...

Na sobotu 5. července nebyla předpo-
věď počasí právě příznivá k pěším výle-
tům a hudebním vystoupením pod širým 
nebem. Naštěstí se nakonec nenaplnila 
(možná díky nějakému letnímu kouzlu?), 
a tak všude, kam se naše putování během 
dne přesunulo, bylo nakonec krásně.

O zahájení akce se v Dolní Lipce po-
staral příležitostný pěvecký sbor zpěvem 
čtyřhlasých spirituálů. Slavnostnímu 
vysvěcení Křížové cesty na zdi oprave-
ného hřbitova přihlížela nejméně stovka 
diváků, kteří sem přijeli autobusem, auty, 
na kolech i pěšky. První etapa varhanní 
stezky vedla zkratkou přes pole a louky 
a my děkujeme všem majitelům pozem-
ků a firmě ZEOS s.r.o. za úpravy cesty 
pro pohodlnější chůzi poutníků a také Svěcení znovuobnovené kapličky v Prostřední Lipce.

dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas 
a námahu a vyznačili předem celou trasu.

V Heřmanicích nás místní uvítali již 
z dálky lákavě vonícími grilovanými a  

vařenými pochoutkami. Takové nabídce 
senedalo odolat. Pro mnohé účastníky to 
bylo báječně strávené čekání na odpolední 
koncert flétnového kvartetu MocTet. Posí-
leni dobrým jídlem a skvělým hudebním 
zážitkem vydali se poutníci do Horní 
Lipky. Tam je čekalo vystoupení nevidomé 

(pokračování na straně 3)
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Vím já kostelíček aneb na tej lúce, na zelenej...

Koncert v heřmanickém kostelíku Opravené varhany v Prostřední Lipce

CIHELNA 2014

Autor fotografií: František Petermann, další fotografie na:
http://starec.rajce.idnes.cz/CIHELNA_2014_vyber
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Vím já kostelíček
aneb na tej lúce, na zelenej...

zpěvačky Michaely Málkové a zpívajícího 
kytaristy Jana Pavla Doška, kteří společně 
rozezpívali plný kostel posluchačů. Násle-
dující kostelíkové zastavení bylo mimořád-
né. Uprostřed polí, na rozcestí mezi Horní a 
Prostřední Lipkou, stojí obnovená kaplička, 
kterou vysvětil pater Pavel Plíšek. Jeho 
krátké promluvy poodhalovaly po celý den 
návštěvníkům zajímavosti a nevšednosti 
jednotlivých kostelních interiérů.

Cílem putování byla opět Prostřední 
Lipka. Pozvání k hudebnímu benefičnímu 
vystoupení ve zdejším kostele přijal pan 
Václav Uhlíř, královéhradecký varhaník 
a pedagog, který se po koncertě netajil 
příjemným překvapením z vysokého počtu 
nadšených posluchačů.

„…Takové publikum, to je málo kdy 
i ve velkých centrech…“, říká V. Uhlíř 
v rozhovoru s redaktorkou Radkou Roz-
kovcovou, která 5. července s účastníky 
natáčela reportáž pro Radio Proglas (re-
portáž byla odvysílaná 5. 8. 2014, nyní je 
dostupná v audioarchívu Radia Proglas).

Před každým začátkem hudebního pro-
gramu si diváci mohli vybírat z originální 
kostelíkové kolekce pohledů a vystřiho-
vánek, sbírali razítka navštívených obcí 
do brožurkové mapky, prohlíželi obrázky 
pana Jaroslava Šabaty, získali na památku 
kartičku „Vím já kostelíček“ a ochutnávali 

vynikající dobroty šikovných hostitelek. 
Zapečetěná kasička veřejné sbírky se 
plnila štědrými dary. 

Stejně jako vloni i letos čekala na 
poutníky a účinkující ještě závěrečná 
hudební tečka v šapitó v podobě koncertu 
vynikajícího dua Hluční sousedé, o kterou 
se postaralo občanské sdružení Mlýn za 
finanční podpory města Králíky.

S velkou radostí oznamujeme, že vy-
braná částka z letní akce 5. 7. „Vím já 

(pokračování ze strany 1)

Když je práce skutečným posláním - poděkování
Na počátku 90. let byla paní Eva 

Holubcová zakladatelkou a zprvu je-
dinou pracovnicí pečovatelské služ-
by. V našem městě tím nejen položila 
základy péče o seniory a zdravotně 
postižené, ale následujících více 
jak 22 let v této oblasti pracovala 
a rozvíjela ji. Její osobní nasazení, 
vstřícný přístup a ochota pomáhat 
druhým byly vždy velmi příkladné 
a dokázala touto činností inspirovat 

i jiné. S posledním srpnovým dnem 
tohoto roku paní Holubcová zakon-
čila sice svoji profesní kariéru, ale 
své poslání zcela jistě nikoliv. 

Chtěl bych proto touto cestou 
upřímně poděkovat jménem svým, 
jménem pracovnic Sociálních slu-
žeb Králicka a také jménem našich 
klientů paní Evě Holubcové za dlou-

holetou a přínosnou práci a popřát 
jí do dalších let pevné zdraví, stálý 
optimismus a štěstí v osobním živo-
tě. Dále pak ať je její touha pomáhat 
druhým i nadále naplňována i mimo 
profesní dráhu s hrdostí emeritní 
pečovatelky. 

Za tým pracovníků SSK
Martin Hejkrlík

kostelíček“ dosáhla rekordních 14.000,-
Kč. Těší nás také skutečnost, že výtěžek 
těchto koncertů není jediným zdrojem 
peněžních darů posílaných na číslo účtu 
sbírky 131-1324193309/0800.

Během letošního června měli pacienti 
v ordinaci MUDr. Evy Rýcové možnost re-
gulační poplatek za návštěvu u lékaře vložit 
do pokladničky na opravu varhan. Celou 
takto nashromážděnou částku 12.013,- Kč 
nechala paní doktorka připsat na konto naší 
veřejné sbírky. Velmi děkujeme.

Dík a zdar všem kostelíkům a též 
jejich pomocníkům!

Kristina Brůnová a Denisa Hejtmanská 

Svěcení křížové cesty na opraveném hřbitově v Dolní Lipce.

Poděkování
Při odchodu do zaslouženého 

důchodu děkujeme naší pečo-
vatelce paní Evě Holubcové za 
obětavou péči a porozumění, 
které pro nás vždy měla.

Milá Evo, přejeme Vám mno-
ho dalších let prožitých ve zdra-
ví a spokojenosti.

Obyvatelé domu s pečova-
telskou službou Na Křižovatce 
193, Králíky

KRÁLICKÉ PIVOBRANÍ
13. 9. 2014 se uskuteční první ročník 

Králického pivobraní.
Pro návštěvníky máme připraveny 

různé druhy piva od regionálních vý-
robců včetně pivovaru Holba včetně 
nealkoholických nápojů.

V rámci symbolického vstupného 
získá návštěvník poukázku na pivo dle 
svého výběru.

Občerstvení zajištěno.
Kulturní program začíná v 14:00 

hod., v rámci programu vystoupí kape-
ly FLEXIBLE Šumperk, GREMLINS, 

oddíl ASPV předvede novou choreo-
grafii při tanečním vystoupení.

Srdečně zvou pořadatelé
Za pořadatele: Holba, a.s.,

TJ Jiskra Králíky, o.s.,
SDH Králíky, Město Králíky

Oznámení
farnosti Králíky

Poutní mše svatá ke cti sv. Michaela, 
archanděla se letos koná v neděli 5. října. 
Začátek mše v 10:00 hodin ve farním kostele.

P. Pavel Plíšek
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2. ročník pochodu po Betonové hranici
Jako připomínka 76. výročí mobilizace čs. 

branné moci v září 1938 je připraven druhý 
ročník turistického pochodu „Po Betonové 
hranici“. Trasy pochodu využijí v roce 2014 
rekonstruovanou a prodlouženou naučnou 
stezku Betonová hranice, jejíž začátek i konec 
leží v obci Mladkov. V rámci pochodu budou 
otevřena pevnostní muzea ležící na jeho trase: 
Muzeum vysoký kámen, Muzeum čs. opev-
nění – dělostřelecká tvrz Bouda a připraven 
doplňkový program a speciální pamětní 
a upomínkové materiály.

Pro ty, kteří se v sobotu 27. září do Mlad-
kova dopraví vlaky či autobusy, je začátek po-
chodu situován na zastávku ČD v Mladkově 
a to v časovém rozmezí 8.00 až 10.00 hodin.

Pro automobilisty, kteří se dopraví do místa 
konání vozidly a nemusí se tedy řídit jízdními 
řády hromadné dopravy, jsou připravena tato 
nástupní místa na trasu pochodu:

• Suchý vrch – Kramářova chata. Zde 
nejsou účastníci pochodu limitováni časem, 
je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit 
v době od 8.00 do 11.00 hodin. Na parkovišti 
odstaví své vozidlo a po červené turistické 
značce se vydají k Muzeu čs. opevnění – dělo-
střelecké tvrzi Bouda (cca 3 km, asi 35-40 mi-
nut), kde se na trasu pochodu mohou napojit.

• Těchonín – lokalita u Lesovny. Zde 
nejsou účastníci pochodu limitováni časem, 
je však doporučeno, z tohoto místa vyrazit 
v době od 8.00 do 11.00 hodin. Na odstavné 
ploše u Lesovny zaparkují své vozidlo a po 
zelené turistické značce se vydají k Muzeu čs. 
opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda (cca 3,5 
km, asi 45-60 minut).

Organizace turistického pochodu po 
Betonové hranici

Místa startů:
Hlavní start – zastávka ČD v obci Mladkov
Dvě záložní místa startů: Muzeum čs. 

opevnění – dělostřelecká tvrz Bouda (srub 

K– S 22a); Muzeum Vysoký kámen – pěchot-
ní srub K – S 25.

Startovné (platí se jen v případě, že účastník 
bude chtít získat pamětní list a v kovu raženou 
pamětní medaili, která je jinak neprodejná):

Dospělí – 40,- Kč/osoba
Děti – 20,- Kč/osoba
Hradí se v hotovosti v některém z míst 

startů.
Pamětní list účastníka pochodu:
Vydává se proti úhradě startovného 

ve všech 3 místech startu pochodu.
Pamětní list obsahuje prostor pro udělení 

tří turistických razítek.
Razítka se udělují pouze v muzeích čs. 

opevnění a to vždy po absolvování prohlídky 
muzea (Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká 
tvrz Bouda (srub K – S 22a); Muzeum Vysoký 
kámen – pěchotní srub K – S 25).

Otevírací doby muzeí opevnění v den 
pochodu:

Muzeum čs. opevnění – dělostřelecká tvrz 
Bouda: 9.00 až 19.00 (poslední vstup v 17.00)
Muzeum Vysoký kámen – pěchotní srub K– S 
25: 9.00 až 18.30 (poslední vstup v 17.30)

Trasy pochodu
Turistický pochod po Betonové hranici 

je veden trasou stejnojmenné naučné stez-
ky, která je vybavena celkem 30 tabulemi 
s informacemi o čs. opevnění – v pěti ja-
zykových mutacích. Průběh okruhu naučné 
stezky Betonová hranice je značen pásovými 
značkami KČT a to v červené (úsek Mladkov 
náměstí – tvrz Bouda vchod), zelené (Tvrz 
Bouda vchod – pod Boudu) a žluté barvě 
(Pod Boudou – Mladkov náměstí). Směrovky 
i samotné informační tabule jsou opatřeny 
symbolem naučné stezky (bílý čtverec se 
šikmým zeleným pruhem). 

Také další přístupy k naučné stezce Beto-
nová hranice jsou vedeny po stávajících zna-
čených turistických trasách KČT a nevstupují 
mimo ně do lesních ploch.

Organizátor pochodu: Společnost přátel čs. 
opevnění, o.p.s.

Zabezpečení: trasa pochodu je vedena po 
cestách, které jsou součástí sítě turistických 
tras značených KČT, a není tedy potřeba 
zřizovat další značení (fáborky, směrovky 
apod.).

Spolupráce obcí na Králicku ve čtyřech tématech
Město Králíky je zapojeno do projektu 

Svazu měst a obcí ČR s názvem „Systé-
mová podpora rozvoje meziobecní spo-
lupráce“. Cílem projektu je prohloubení 
meziobecní spolupráce ve správním ob-
vodu obcí s rozšířenou působností (ORP). 
Do projektu se zapojilo město Králíky i 
obce Červená Voda, Lichkov, Mladkov a 
Dolní Morava.

V rámci rozvoje spolupráce se projektový 
tým soustředí na čtyři oblasti – předškolní vý-
chova a základní školství, sociální služby, od-
padové hospodářství a nakonec i zdravotnic-
tví. Jedná se o témata, která se dotýkají všech 
obcí a o základní veřejné služby poskytované 
občanům. Zkušenosti naznačují, že spojení sil 
umožňuje zkvalitnění služeb, z tohoto důvodu 
se zapojily všechny obce z mikroregionu Krá-

licko a dalších 186 území ORP z celé České 
republiky (z celkových 205). 

20. 6. 2014 proběhlo první oficiální setká-
ní představitelů obcí, které vedlo k výběru 
čtvrtého volitelného tématu. V mnohých 
ORP padla volba tématu na turistický ruch, 
dopravu nebo administrativní podporu 
pro starosty. V ORP Králíky bylo zvoleno 
zdravotnictví. 

Realizace projektu potrvá do května roku 

2015 a výstupem bude strategický dokument 
se zpracovanou analýzou současného stavu 
a možných variantních řešení pro zefektivnění 
poskytovaných služeb s ohledem na fungování 
meziobecní spolupráce. Dokument bude 
veřejně přístupný. 

Projekt je realizovaný Svazem měst a obcí 
za přispění fondů Evropské unie.

Za projektový tým
Miroslav Beran a Denisa Černohousová
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NEKOREKTNÍ A FALEŠNÁ
Mnozí z Vás si jistě vzpomínají na „prodej/

pronájem“ souboru nemovitostí bývalého hra-
ničního přechodu v Dolní Lipce z počátku roku 
2011. Zastupitelé města tehdy schválili dvanácti 
hlasy do doby sepisu kupní smlouvy uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Její nedílnou 
součástí a přílohou je smlouva nájemní, kterou 
schválila rada města. Podepsáno však bylo od-
lišné znění smluv od předložených znění zastu-
pitelům města pro jednání. Nájemci, budoucímu 
kupujícímu, bylo stanoveno měsíční nájemné ve 
výši 25.000,- Kč, které bude při uzavření kupní 
smlouvy započteno jako dílčí úhrada kupní ceny. 
Jinými slovy nájemce, budoucí kupující, hradí 
část kupní ceny souboru nemovitostí nájemným!

Článkem 7.1. nájemní smlouvy smluvní 
strany sjednaly, že pronajímatel má právo tuto 
smlouvu vypovědět písemným oznámením doru-
čeným nájemci dostane-li se nájemce do prodlení 
s placením jakékoli části plateb nájemného po 
dobu delší než 3 měsíce. Ustanovením čl. C, 
odst. 6 kupní smlouvy je sjednáno, že pokud 
budoucí kupující strana poruší své povinnosti 
nájemce dle nájemní smlouvy uzavřené mezi 
budoucí prodávající stranou jako pronajímatelem 
a budoucí kupující stranou jako nájemcem a 
dále v případech uvedených v ustanovení čl. 7.1 
nájemní smlouvy, je budoucí prodávající strana 
oprávněna odstoupit od této smlouvy. 

Nájemce byl již v roce 2012 s prodlením úhrad 
nájemného ve výši přesahující 150.000,- Kč. 
Opětovně se do prodlení s úhradou nájemného 
ve výši přesahující 275.000,- Kč dostal v letech 
2013 až 2014. Zde musím zdůraznit, že zastu-
pitelé o neplnění smluvního vztahu ze strany 
nájemce, dotýkající se podmínek smluvního 
ujednání schvalovaného Zastupitelstvem města, 
nebyli příslušným odborem městského úřadu 
obeznámeni. Z  uvedeného je patrné, že selhal 
systém vnitřní kontroly a odpovědní pracovníci 
městského úřadu za trvalé sledování, zda dlužníci 
včas a řádně plní své závazky a za zabezpečení,  
aby  nedošlo  k  promlčení nebo zániku z nich 
vyplývajících práv či poškození zájmů města 
byli nečinní. Za tyto činnosti je zodpovědný 
majetkový odbor. O prověření celé věci a při-
jmutí nápravných opatření jsem již v roce 2012 
požádal tajemníka úřadu, který se s odkazem na 
zavedení nového informačního systému zavázal 
a prohlásil, že se již nemůže stát, že by odpovědní 
pracovníci včas nekonali. Bohužel ani ne po dvou 
letech se situace zopakovala a dluh byl proti roku 
2012 dvojnásobný. 

Z titulu zákonné povinnosti uložené zastupi-
telům obce chovat se při nakládání s obecním 
majetkem jako řádní hospodáři jsem 16. 6. 2014 
podal návrh na schválení odstoupení Města 
Králíky od smlouvy schválené rozhodnutím 
Zastupitelstva města Králíky ZM/2011/02/037 ze 
dne 14. 3. 2011 z důvodu hrubého a opakovaného 
porušování povinností nájemce, budoucího ku-
pujícího, dle ustanovení čl. 7.1 nájemní smlouvy, 
který se stal dlužníkem města. Tím by nebylo 
dle smluvního vztahu dotčeno uplatnění úhrady 
dlužného nájemného na nájemci nebo zahájení 
úkonů k jeho vymožení. Hlasy jedenácti zastu-
pitelů předložený návrh nebyl přijat. Dne 24. 7. 
2014 usnesením RM/2014/29/429 rada města 
schválila záměr změny nájemní smlouvy z 18. 
3. 2011, a to změnu výše měsíčního nájemného 
a jeho splatnost. 

Opět je zde snaha o podvod a zcizení měst-

ského majetku. Nelze nevidět jasné propojení lidí 
a časový sled událostí. Všechno se děje jen díky 
nemorální a neetické manipulaci s užitečnými 
zastupiteli. Bez nich by to nebylo možné. Nikoli 
prosazení zájmů města, ale osobní a protekční 
jednání k prosazení zájmů jeho dlužníků.  Ano, 
jsme opět svědky flagrantního příkladu korup-
ce. Korupce totiž není jen obálka do kapsy, je 
to i situace, kdy se někomu dostane výhody 
třeba za protislužbu. Takové výhody, jaké by za 
normálních, čestných a spravedlivých okolností 
nedosáhl. 

V tomto kontextu považuji za nezbytné uvést, 
že rovněž dne 24. 7. 2014 rada města přijala 
usnesení schvalující podání žaloby na zaplacení 
dluhu jiného dlužníka města ve výši závratných 
2.052,- Kč za pronájem části pozemku, a to 

včetně provedení exekuce!
Co mám více dodat? Společnost nerozděluji 

na privilegované a neprivilegované ani zastupi-
tele na koaliční a opoziční. Nemám pochopení 
pro nekoncepční, hloupé, ale pro masy tolik 
líbivé návrhy. Všichni máme stejná práva a po-
vinnosti. Nedůvodné zvýhodňování jednotlivců 
na úkor ostatních považuji za zločin a jejich 
aktéry za zločince, kteří popírají rozum a ztrácí 
zbytek důstojnosti. Takovéto skutky nepodporuji 
ani neomlouvám. Bohužel racionalitu neboli 
rozum užije opravdu malý počet lidí. Opatřit 
si dostupné informace, ověřit jejich platnost, 
porovnat je a zvážit, odhadnout důsledky svého 
rozhodnutí předem a pak se rozhodnout je přeci 
tak namáhavé. 

Mám rád čínské přísloví, které praví: „Pře-
mýšlej o minulosti a budeš znát budoucnost.“.

Ing. Roman Kosuk, 
zastupitel města za ČSSD

Redakce KZ požádala z důvodu objektivního pohledu na celou záležitost majetkový odbor 
o vysvětlení informací uvedených v článku Ing. Romana Kosuka:

• V jakém režimu se nyní prodej bývalé celnice nachází?
• Pokud se budova prodává, proč kupující hradí nájem?
• Snižuje uhrazený nájem v konečném důsledku kupní cenu?
• Kdo zajišťuje údržbu objektu, kdo tuto údržbu hradí?
• Jaká je kupní cena nemovitosti, nemůže dojít k jejímu snížení nečinností ze strany vlastníka?
• Je kupující subjekt nyní dlužníkem města?
Majetkový odbor MěÚ Králíky k položeným 

otázkám sděluje následující:
Město Králíky získalo nemovitosti bývalého 

hraničního přechodu v Dolní Lipce od státu 
na základě smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitostí ze dne 16. 10. 2008. Bezúplatný 
převod byl schválen Zastupitelstvem města 
Králíky usnesením č. ZM/2008/07/111 ze dne 
11. 8. 2008 a to včetně podmínek uvedených 
v usnesení vlády č. 382 ze dne 9. 4. 2008. Město 
se zavázalo, že nemovitosti nepřevede na třetí 
osobu po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnického 
práva, tj. do listopadu 2018, a dále v případě, že 
bude znova zavedena ochrana státních hranic, 
umožní město bezplatně užívat nemovitosti ČR 
– Ministerstvu vnitra.

Město rozhodlo nemovitosti nabídnout 
k pronájmu prostřednictvím realitní kanceláře 
AVAREAL. O pronájem projevili zájem 2 zá-
jemci. Jedním ze zájemců byl současný nájemce, 
který měl zájem podnikat v oblasti gastronomie 
a hoteliérství. Vzhledem k nutným stavebním 
úpravám a rekonstrukci požádal o koupi nemo-
vitostí. Jednou z možností bylo uzavření smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě s odkazem prodeje 
na listopad 2018. Na základě vážného zájmu 
současného nájemce byl vypracován znalecký 
posudek na stanovení minimální kupní ceny 
ve  výši 5.507.840 Kč. Zastupitelstvo města 
Králíky schválilo usnesením ZM/2010/07/132 
ze dne 11. 10. 2010 záměr prodeje a zároveň 
schválilo do doby realizace prodeje uzavřít 
smlouvu o budoucí kupní smlouvě (hlasování 
13:1:0). Bylo navrženo 5 variant řešení úhrady 
kupní ceny. Zastupitelstvo města Králíky dne 14. 
3. 2011 usnesením ZM/2011/02/037 schválilo 
prodej nemovitostí bývalého hraničního pře-
chodu za kupní cenu 6.000.000 Kč včetně znění 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě (hlasování 
12:1:2). Dle této smlouvy bude kupní cena mezi 
stranami vypořádána takto:

- dne 16. 2. 2011 byla budoucím kupují-
cím uhrazena záloha na kupní cenu ve výši 
324.000 Kč

- doplatek na kupní cenu ve výši 5.676.000 

Kč uhradí kupující do 30 dnů od uzavření kupní 
smlouvy (v listopadu 2018).

Zároveň je budoucí kupující oprávněn na uve-
dený doplatek kupní ceny započíst v plné výši 
veškeré nájemné, které do dne uzavření kupní 
smlouvy uhradí městu z titulu nájemní smlouvy 
na užívání nemovitostí, která byla uzavřena 
společně se smlouvou o budoucí kupní smlouvě 
(při nižší úhradě za nájemné bude vyšší doplatek 
kupní ceny a naopak).

Nájemní smlouva na užívání nemovitostí 
byla uzavřena na základě usnesení Rady města 
Králíky RM/2011/13/154 ze dne 14. 3. 2011 a to 
na dobu určitou od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2018 za 
měsíční nájemné ve výši 25.000 Kč.  Náklady na 
údržbu, opravy a služby související s užíváním 
nemovitostí zajišťuje nájemce na vlastní náklady, 
tzn., že město nemá s vlastnictvím nemovitostí 
žádné výdaje. Jakékoli úpravy na nemovitostech 
je nájemce oprávněn provádět pouze po předcho-
zím písemném souhlasu města. Smluvní vztah je 
ošetřen i pro případ ukončení nájemní smlouvy 
nebo odstoupení od budoucí kupní smlouvy jak 
ze strany města, tak ze strany nájemce. Vzhledem 
k tomu, že není v zájmu města odstoupení od 
budoucí kupní smlouvy, zmíním pouze varianty 
tohoto kroku na straně nájemce a budoucího 
kupujícího:

- v případě, že k zavření kupní smlouvy ne-
dojde ze strany budoucího kupujícího je povinen 
uhradit městu smluvní pokutu ve výši uhrazené-
ho nájemného (nájemné by se nevracelo) a dále 
nemá nárok na vypořádání provedených investic 
(stejně se postupuje i v případě, že město odstou-
pí od budoucí kupní smlouvy z důvodu neplnění 
povinností z nájemní smlouvy)

- v případě předčasného ukončení nájemní 
smlouvy ze strany současného nájemce není 
město povinno nahradit současnému nájemci 
hodnotu provedených investic.

V současné době projednávají příslušné orgá-
ny města žádost současného nájemce o snížení 
nájemného za užívání nemovitostí a dále žádost o 
uzavření dohody o splácení dlužného nájemného.  

Ing. Věra Kubíčková
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Policisté byli obdarováni nadačním fondem
Nové vybavení zlepší bezpečnost v silničním provozu.
V prostorách Obecního úřadu v Červené Vodě proběhlo kon-

cem minulého týdne slavnostní předání darů, které policistům 
věnoval Nadační fond měst a obcí pro zdraví a záchranu života.

Slavnostního předání a podpisu darovací smlouvy se zú-
častnil starosta obce Červená Voda Miloš Harnych, starostka 
města Králíky Jana Ponocná, ředitel krajského ředitelství par-
dubického kraje plk. Jan Švejdar, vedoucí Územního odboru 
Ústí nad Orlicí plk. Radomír Štantejský a vedoucí Obvodního 
oddělení Králíky npor. Roman Němec. Policisté z rukou pana 
starosty obdrželi pro výkon služby výstražná světla Rabuk 
Resolution  a termoizolační folie.

Technické vybavení  za 
téměř 50 tisíc korun pomůže 
policistům sloužících v člen-
ských obcích Sdružení Orlic-
ko, kteří pět sad výstražných 
světel a stovky termoizolač-
ních folií využijí zejména 
při záchraně lidských životů 
a ochraně zdraví v případě 
dopravních nehod.

Rabuk Resolution je nové 
vybavení zvyšující bezpeč-
nost v silničním provozu. 
Chrání nejen zdraví a život, 

ale také majetek. Policisté v Králíkách, Letohradě, Lanš-
krouně, z orlickoústeckého dopravního inspektorátu a hlíd-
kové služby jej využijí v situacích, kdy je nutné viditelně 
označit odstavené vozidlo zejména při dopravních nehodách 
ale i dalších jinak nebezpečných míst. Tím výrazně zvýší 
ochranu a bezpečnost osob. Stejně tak termoregulační folie, 
které díky vynikajícímu tepelnému reflektoru budou účinně 
zabraňovat úniku tělesného tepla nebo naopak chránit před 

přehřátím organismu a udržení tepla u zraněných osob do 
příjezdu záchranářů.

Jakoukoli aktivitu spojenou s bezpečností osob vítáme 
a svazku sdružující obce na Orlickoústecku za nové vybavení 
děkujeme.

18. srpna 2014
por. Bc. Lenka Vilímková, tisková mluvčí

Poděkování
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat Za-

stupitelstvu města Králíky za finanční dar pro Střední 
odborné učiliště opravárenské Králíky ve výši 100 tisíc 
korun. Za stejnou částku děkuji i Zastupitelstvu obce 
Červená Voda. Rovněž velmi děkuji i firmě VZV group 
s.r.o. z Červené Vody, která přislíbila darovat našemu 
učilišti 25 tisíc korun a k tomu i další materiál, který 
bude sloužit pro výuku odborného výcviku.

Finanční prostředky budou použity na nákup nábytku 
do domova mládeže. Peníze, které pro tento rok pro 
naši školu vyčlenil Pardubický kraj, stačily na nové 
vybavení učeben a na nutné stavební úpravy na domo-
vě mládeže. Na nové vybavení pokojů již prostředky 
nezbyly.

Chceme, aby učiliště bylo pro žáky atraktivní a kromě 
kvalitní výuky k tomu bezpochyby patří i hezké prostře-
dí. Mnoho budoucích studentů a jejich rodičů, kteří si 
přijdou prohlédnout školu ještě před podáním přihlášky, 
se velmi zajímá nejen o výuku a dílny, ale i o to, kde 
budou studenti ubytováni. A právě proto považujeme 
za velmi důležité zvelebit i prostředí a vybavení na 
domově mládeže.

Jsem velmi ráda, že vedení Králík, Červené Vody 
a dalších okolních obcí ukázalo, že jejich podpora 
zachování učiliště, proklamovaná v kritických dnech 
a týdnech na přelomu roku, kdy se jednalo o zachování 
jediné střední školy na Králicku, dostala i konkrétní 
podobu.

Ještě jednou velmi děkuji nejen za sebe a všechny 
zaměstnance školy, ale hlavně za naše současné i bu-
doucí studenty.

Mgr. Petra Doubravová
ředitelka SOUo Králíky
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Charita vyhlašuje sbírku pro rodiny
padlých výsadkářů z Afghánistánu
Z podnětu druhů ve zbrani čtyř padlých 

a jednoho raněného výsadkáře vyhlašuje 
Charita ČR veřejnou sbírku na pomoc pří-
buzným těchto statečných mužů.

Čtyři čeští výsadkáři zahynuli při atentátu 
v úterý 8. července na misi v Afghánistánu. 
Pátý výsadkář byl těžce raněn, lékaři ho čtyři-
krát operovali. Zemřel v pondělí 14. července 
v Praze. Na počest padlých se ve čtvrtek v po-
ledne rozezněly po celé zemi sirény a zvony.

Sbírkový účet: Finanční dary je mož-
né posílat na účet Charity ČR číslo účtu 
44665522/0800 u České spořitelny, varia-
bilní symbol 916 (pomoc rodinám v tíživých 
situacích).

Aktuální stav sbírkového konta (pondělí 

14. července 2014 v 10 hodin): 765 851,61 Kč.
Finanční sbírka byla vyhlášena na základě 

podnětu vojáků ze 41. mechanizovaného 
praporu ze Žatce a 43. výsadkového praporu 
z Chrudimi (oba útvary jsou součástí 4. bri-
gády rychlého nasazení).

„Ihned po tragické zprávě o úmrtí a zranění 
našich kolegů se výsadkáři rozhodli jako výraz 
solidarity a úcty k oběti svých přátel ve vojen-
ské službě uspořádat sbírku pro rodiny těchto 
výsadkářů,“ uvedl vojenský kaplan 4. brigády 
rychlého nasazení Žatec kapitán Petr Fiala. 

„Úmyslem vyhlásit sbírku jako veřejnou 
chtěli dát možnost také ostatním lidem tímto 
způsobem vyjádřit, že si služby a nasazení 
výsadkářů z České republiky vážíme. Jelikož 

nebylo možno v krátkém čase uspořádat ve-
řejnou sbírku vlastními silami, aniž bychom 
porušili zákon o veřejných sbírkách, požádali 
jsme o pomoc charitu ČR a díky její ochotě 
a záštitě se celý záměr mohl rozjet,“ doplnil 
vojenský kaplan Petr Fiala. „Sbírka je tedy za-
mýšlena jako výraz ocenění práce výsadkářů 
a principů svobody a demokracie, které hájili.“  

„Jménem Charity ČR vyjadřuji hlubokou 
soustrast pozůstalým rodinám. Současně je 
pro nás velikou ctí, že si výsadkáři vybrali 
pro otevření sbírky právě naši organizaci. 
V rámci solidarity se zříkáme zákonné 5 % 
režie sbírky ve prospěch pozůstalých rodin 
a raněného výsadkáře,“ uvedl Lukáš Curylo, 
ředitel Charity ČR.

Bergmanovu kříži vrátili zašlou krásu
Mladkov – Máte-li rádi památná a tak trochu 

i záhadná místa, nemůžete minout nad obcí 
Mladkov rozcestí U Křížku bez povšimnutí. 
Poblíž lesa tu stojí pomníček, jakých můžete 
potkat v kraji desítky. Tento je však trochu 
zvláštní. A není divu. Již od poloviny 14. století 
tudy kráčely dějiny, především pak kroky kupců 
a obchodníků po významné obchodní trase, 
která právě v těchto místech překračovala masiv 
Suchého vrchu – Mlýnský kopec.

Co vedlo Lesy ČR k tomuto kroku?
Již v uplynulých letech jsme se v rámci 

Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu 
u LČR, kterým náš podnik celostátně podporuje 
a rozvíjí veřejně prospěšné funkce lesů, snažili 
opravit či připomenout drobné kulturní památ-
ky, které potkáváme v našich lesích a které 
měly nepochybně značný význam pro život 
našich předchůdců, lidí, kteří zde žili, pracovali 
a vytvořili, nebo nechali vytvořit tyto objekty. 
Protože území lesní správy je značně rozsáhlé, 
v roce letošním jsme zaměřili pozornost na 
oblast Mladkova a Těchonína.

Zmínila jste projekt 2020. Co si pod ním 
může návštěvník lesa představit?

Jak jsem již naznačila v předchozí odpovědi, 
úlohou Lesů ČR jakožto podniku spravujícího 
státní lesy je dbát na vyváženost produkčních 
i mimoprodukčních funkcí lesa, tedy zajišťo-
vat plnění produkční funkce i veřejné zájmy 
ve svém oboru činnosti. Proto byl v průběhu let 
1998 – 1999 odbornými pracovníky podniku ve 
spolupráci s experty ochrany přírody, výzkumu 
a odborného školství vypracován „Program 
2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“. 
Souhrnně bylo na realizaci konkrétních opat-
ření v rámci Programu 2000 prostřednictvím 
organizačních jednotek podniku v období 2000 
– 2010 vynaloženo přes 339 mil. Kč. Drtivá vět-
šina opatření je financována z vlastních zdrojů, 
tj. zejména z prodeje dřeva jakožto hlavního 
hmotného produktu lesa. Realizace konkrétních 
opatření v rámci tohoto programu probíhá 
výhradně na pozemcích ve vlastnictví státu 
s právem hospodařit pro Lesy ČR. Tato opatření 
LČR provádějí jak samostatně prostřednictvím 
svých organizačních jednotek, tj. jednotlivých 

lesních správ, lesních závodů a správ toků, tak 
ve spolupráci s místními a regionálními partne-
ry, např. obcemi, mikroregiony, orgány ochrany 
přírody či nevládními organizacemi. Samo-
zřejmostí při realizaci jakýchkoliv opatření je 
respektování souvisejících právních předpisů. 
Dokument byl od počátku koncipován jako 
otevřený v tom smyslu, že jej lze doplňovat 
o další dílčí témata v návaznosti na vývoj 
poznání, potřeb společnosti a doporučení či 
závazky plynoucí z mezinárodních smluv, 
k nimž se Česká republika zavázala. Na přelomu 
let 2010 - 2011 proto došlo na základě těchto 
skutečností a zkušeností s dosavadní realizací 
k jeho přepracování a doplnění. Aktualizovaný 
dokument s názvem Program 2020- zajištění 
cílů veřejného zájmu u LČR, je vodítkem nejen 
pro práci zaměstnanců LČR, ale je určen také 
ostatní odborné veřejnosti, vlastníkům lesů 
a všem návštěvníkům a milovníkům přírody.

Kdo přišel s nápadem na rekonstrukci 
právě Bergmanova kříže?

Jedná se vždy o spolupráci zaměstnanců lesní 
správy – místně příslušného revírníka, kterým 
je v tomto případě Ing. Aleš Prokopec, kolegy, 
který má na starosti majetek na lesní správě, 
pana Jaroslava Kercla a také zpravidla lesního 
správce – tedy v tomto případě mě. Myslím, že 
umíme-li pečovat o lesy a hospodařit v nich, 
měli bychom umět pečovat i o studánky, drobné 
památky a třeba pozoruhodná přírodní zákoutí. 
Doufám, že se nám i toto daří. Při pohledu na 
studánku nebo pomníček mě vždy napadne, 
jaký asi příběh je s tím kterým místem spojený, 
jaká drobná dramata se zde třeba odehrála nebo 
kdo byl tím prvním, který studánku upravil 
pro ostatní.

Profesionální pojetí restaurátorských 
prací bylo jistě šťastnou volbou. Co vás 
přimělo oslovit právě paní Marii Kudrnka-
-Vamberskou?

Paní Vamberskou jsme neoslovovali přímo. 
Paní Marie Kudrnka – Vamberská zvítězila 
v poptávkovém řízení na provedení dotyčných 
restaurátorských prací.

Kolik podobných případů oprav již má na 
svém kontě firma LESY ČR v našem okolí?

V loňském roce opravili či zrestaurovali 
několik lichtenštejnských kamenů – např. na 
Skuhrově, nad Damníkovem, nad Knapov-
cem, v Sázavském údolí, ale také se podařilo 
například opravit velmi zdařilou plastiku Panny 
Marie u obnoveného pramene na Skuhrově, 
která byla postavena ve skuhrovských lesích 
v roce 1901 nákladem majitele usedlosti z Hor-
ního Houžovce.

Mohu se zeptat, jak náročná byla tato 
oprava po finanční stránce?

Obnova křížku, která zahrnovala očištění 
celého objektu, srovnání kříže, zhotovení, do-
dání a montáž chybějících částí, domodelování 
všech chybějících a zvětralých míst, barevnou 
lazuraci, spárování a obnovu nápisu včetně ně-
kolikanásobné impregnace přišla na 43.000 Kč.

Prozradíte další plány v rámci projektu 
2020? Na co se v nejbližší době mohou ná-
vštěvníci našeho kraje těšit?

K dalším – snad můžeme říci významným 
a dobrým počinům, které budou zrealizovány 
v letošním roce patří i výstavba dřevěného 
altánu u tvrze Bouda, jehož slavnostní otevření 
a předání do užívání veřejnosti plánujeme 
na podzimní měsíce tohoto roku. Program 
2020 je velmi otevřený a široký – je potřeba 
také říci, že kromě výstavby a údržby drobných 
či větších odpočinkových zařízení (krytých 
posezení, altánů), opravy drobných památek 
a údržby studánek, umisťování informačních 
tabulí se v jeho rámci mimo jiné také věnujeme 
např. biologické ochraně lesa – tedy instalaci, 
čištění a údržbě budek pro drobné ptactvo. 
Náměty na další rok budeme s kolegy disku-
tovat a připravovat v podzimních měsících, 
snad se nám podaří upravit hraniční kámen na 
Červenovodském sedle, připravit kryté sezení 
s informační tabulí právě u Bergmanova kříže 
či u obnoveného lichtenštejnského kamene 
v Sázavském údolí nebo u Tří pánů. Věřím, 
že návštěvníci našich lesů tyto objekty objeví, 
uvítají a také věřím, že se nenajdou takoví, 
kteří je budou ničit, protože bohužel i s tím 
se setkáváme.

Redakčně kráceno
Zdroj: http://orlicky.denik.cz
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5,  561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona o obcích 

oznamuje, že Město Králíky hodlá
P R O D A T

Pozemková parcela číslo: Lokalita „Na Skřivánku“
Obec: Králíky  Katastrální území: KRÁLÍKY
Bližší určení: pozemky pro výstavbu rodinných domů 

v lokalitě „Na Skřivánku“ - kupní cena 350 Kč/m2,s boni-
fikací (sleva z kupní ceny) ve výši 100 Kč/m2 po uvedení 
stavby RD do užívání a přihlášení stavebníka k trvalému 
pobytu nejpozději do 4 let od podpisu kupní smlouvy, sou-
částí kupní ceny není příslušné technické zařízení na pozemku.

Podle citovaného zákona mají zájemci možnost po 
dobu od vyvěšení tohoto oznámení se vyjádřit nebo 
podat své připomínky a nabídky.

Označení
pozemku

Výměra
v m2

Označení
pozemku

Výměra
v m2

p.p.č. 3503 1099 p.p.č. 3524 1740
p.p.č. 3504 1227 p.p.č. 3525 1830
p.p.č. 3508 1227 p.p.č. 3528 2088
p.p.č. 3509 1106 p.p.č. 3536 976
p.p.č. 3516 1694 p.p.č. 3537 976
p.p.č. 3517 1124 p.p.č. 3539 976
p.p.č. 3518 1092 p.p.č. 3540 976
p.p.č. 3519 1075 p.p.č. 3541 976
p.p.č. 3520 1124 p.p.č. 3542 976
p.p.č. 3521 1269 p.p.č. 3544 1127
p.p.č. 3522 1233 p.p.č. 3545 1100
p.p.č. 3523 1169

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 41  Bytový dům čp.: 662/3
Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
Další údaje: velikost bytu 1+1, byt je ve 4. n.p., celková 
podlahová plocha bytu včetně sklepu je 36,64 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.685 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 1.000 Kč, ostatní/os. 50 Kč, anténa/byt 45 Kč
Výše předepsané jistoty: 3.405 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366
Konečný termín přijímání žádostí: 29. 9. 2014
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na pře-
depsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu (úřední 
deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na majetkovém 
odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 10. 2014 za 
podmínky složení předepsané jistoty na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. 2 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje
pronájem volného městského bytu

Označení bytu: č. 6  Bytový dům čp.: 660/1
Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
Další údaje: velikost bytu 3+1, byt je ve 2. n.p., celková 
podlahová plocha bytu včetně sklepu je 63,05 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.769 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 1.600 Kč, ostatní/os. 50 Kč, anténa/byt 35 Kč
Výše předepsané jistoty: 8.307 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366
Konečný termín přijímání žádostí: 19. 9. 2014
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na pře-
depsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu (úřední 
deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na majetkovém 
odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 10. 2014 za 
podmínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. 2 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.
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Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670743, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Město Králíky dle Čl. 2 odst. 1 Pravidel pro pronajímání 

bytů ve vlastnictví města Králíky oznamuje

pronájem volného městského bytu
Označení bytu: č. 14  Bytový dům čp.: 660/2
Ulice a obec: V Bytovkách, Králíky
Další údaje: velikost bytu 2+1, byt je ve 2. n.p., celková 
podlahová plocha bytu včetně sklepu je 53,03 m2.
Předpis měsíčního nájemného: 2.318 Kč
Předpokládaná měsíční záloha na služby: voda/os. 250 Kč, 
topení/byt 1.500 Kč, ostatní/os. 50 Kč, anténa/byt 35 Kč
Výše předepsané jistoty: 6.954 Kč
Prohlídka bytu: po dohodě se správcem bytového fondu 
- společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky 462, 
tel.: 465 631 366
Konečný termín přijímání žádostí: 19. 9. 2014
Žádost o nájem volného městského bytu se podává na pře-
depsaném tiskopise: je ke stažení na www.kraliky.eu (úřední 
deska/žádosti – dokumenty), je k dispozici na majetkovém 
odboru Městského úřadu v Králíkách.
Nájemní vztah bude uzavřen nejdříve od 1. 10. 2014 za 
podmínky složení předepsané kauce na účet správce 
bytového fondu při podpisu nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 6 měsíců. 
Po této době (při splnění podmínek dle Čl. 6 odst. 2 Pra-
videl pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky) 
bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 roku.

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích oznamuje, že Město Králíky hodlá:
P R O N A J M O U T

Nemovitost: prostor ve stavbě čp. 363 - objekt k bydlení
Ulice a obec: Velké náměstí, Králíky
Bližší určení: v přízemí objektu, vchod z Velkého ná-
městí, výměra provozovny 23 m2, výměra WC 1,2 m2

Vhodný druh podnikání: nespecifikován
Účel nájmu: nespecifikován
Výše nájemného: 1.936,- Kč/měsíc, v případě pronájmu 
jinému plátci DPH bude k nájemnému připočtena 
příslušná sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem 
vždy k pátému dni příslušného kalendářního měsíce.
Výše zálohy na služby: určí správce nemovitosti, napo-
sledy ve výši 300 Kč/měsíc
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem Služby měs-
ta Králíky s.r.o., Růžová 462, tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 10. 2014
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které 
musí být doručeny Městskému úřadu v Králíkách 
nejpozději do 13:00 h, dne 10. 9. 2014

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích oznamuje, že Město Králíky hodlá:
P R O N A J M O U T

Nemovitost: prostor sloužící podnikání ve stavbě čp. 352 
– bytový dům, stavba je součástí pozemku st.p.č. 203
Ulice a obec: Příční, Králíky
Bližší určení: provozní místnost (bývalá kosmetika) a pří-
slušenství (čekárna, chodba, sklad a sociální zařízení), 
přízemí stavby, započitatelná výměra celkem 57,2 m2

Vhodný druh podnikání: nespecifikován
Účel nájmu: nespecifikován
Výše nájemného: 960,- Kč/m2/rok
Minimální měsíční nájemné: 4.576 Kč, v případě proná-
jmu jinému plátci DPH bude k nájemnému připočtena 
příslušná sazba DPH
Splatnost nájemného: v měsíčních splátkách předem 
vždy k pátému dni příslušného kalendářního měsíce.
Výše zálohy na služby: určí správce bytového fondu 
(naposledy ve výši 400 Kč)
Doba nájmu: doba neurčitá
Prohlídka prostor: po dohodě se správcem Služby měs-
ta Králíky s.r.o., Růžová 462, tel.: 465 631 366
Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 10. 2014
Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky, které 
musí být doručeny Městskému úřadu v Králíkách 
nejpozději do 13:00 h, dne 22. 9. 2014

Město Králíky
Městský úřad Králíky - majetkový odbor

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČ 00279072,
tel. 465670742, fax 465631321

O Z N Á M E N Í
Městský úřad Králíky dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb. o obcích oznamuje, že Město Králíky hodlá:

P R O N A J M O U T
Nemovitost: prostor ve stavbě bez čp/če - garáž, stavba 
je součástí pozemku st.p.č. 1675

Obec: Králíky

Bližší určení: v blízkosti zdravotního střediska, přízemí 
v levé části stavby, výměra 10,5 m2, součástí zveřej-
něného záměru pronájmu je snímek katastrální mapy 
se zákresem nemovitosti

Účel nájmu: garáž

Výše nájemného: 525,- Kč/měsíc

Doba nájmu: doba neurčitá

Prohlídka prostor: po dohodě se správcem Služby měs-
ta Králíky s.r.o., Růžová 462, tel.: 465 631 366

Termín uzavření nájemní smlouvy: nejdříve od 1. 10. 2014

Termín přijímání žádostí: zájemci o pronájem se mohou 
k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky Měst-
skému úřadu v Králíkách nejpozději do 13:00 h, dne 
22. 9. 2014
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Výpis ze zasedání Zastupitelstva města
č. 4 konaného 14. července 2014

Přítomní členové zastupitelstva města: 
Jana Ponocná, starostka; Antonín Vyšohlíd, 
místostarosta; JUDr. Milan Ježek; Arnošt  
Juránek; Ing. Roman Kosuk; Ladislav 
Křivohlávek; Mgr. Vlastimil Kubíček, člen 
RM; Iva Musilová; Mgr. Zdeněk Nesvad-
ba;  Ing. Pavel Strnad; Ing. Ladislav Tóth, 
člen RM.

Z části jednání omluveni: JUDr. Mi-
lan Ježek, Ladislav Křivohlávek, Arnošt 
Juránek.

Z jednání omluveni: Mgr. Jan Mlynář, 
Vladimír Hejtmanský, Mgr. Dušan Krabec.

Na jednání se nedostavil: Pavel Morong.
Za MěÚ: Ing. Bouška, pí Prausová, Ing. 

Kubíčková, Ing. Berková, Ing. Macháček.

Program:
1. Zahájení, prezence

a určení ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Zpráva z jednání RM
4. Hlavní jednání

4.1. Majetkové operace
4.2. Vyhláška O stanovení koeficientu

pro výpočet daně
z nemovitých věcí

4.3. Zakladatelská listina SMK s.r.o.
5. Informace z městského úřadu
6. Vstupy občanů
7. Vstupy zastupitelů

1. Zahájení, prezence a určení ově-
řovatelů

Starostka města Jana Ponocná zahájila 
zasedání přivítáním přítomných zastupi-
telů a občanů a konstatovala, že ZM bylo 
řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomno 8 
členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy 
usnášeníschopné. Ověřovatelé zápisu z jed-
nání ZM ze dne 16. 6. 2014 Ing. Ladislav 
Tóth a Mgr. Zdeněk Nesvadba nevznesli 
připomínky. Ověřovateli tohoto zápisu 
byli navrženi a schváleni Mgr. Vlastimil 
Kubíček a paní Iva Musilová.

ZM/2014/04/058: ZM schvaluje ověřo-
vateli dnešního zápisu jednání Mgr. Vlas-
timila Kubíčka a paní Ivu Musilovou.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen 
JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek)

2. Schválení programu
Paní starostka navrhla změnu programu 

v bodě 4.3. opravit slovo „zakládací“ za slo-
vo „zakladatelská“ a poté navrhla hlasovat 
o změněném návrhu programu.

ZM/2014/04/059: ZM schvaluje pro-
gram jednání ZM č. 4 s navrženou 
změnou.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen 
JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek)

3. Zpráva z jednání rady města
Výběr usnesení z jednání rady města 

přednesl místostarosta města pan Antonín 
Vyšohlíd. Nebylo přijato žádné usnesení.

4. Hlavní jednání
4.1. Majetkové operace
4.1.1. Schválení záměru prodeje části 

pozemku p.p.č. 2256 v k.ú. Červený Potok
ZM/2014/04/060: Zastupitelstvo města 

Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 2256 – trvalého trav-
ního porostu o výměře cca 50 m2 v k.ú. 
Červený Potok za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve 
výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s pře-
vodem a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen 
JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek)

4.1.2. Schválení záměru prodeje části 
pozemku p.p.č. 1388/1 a části pozemku 
p.p.č. 1382/3 v k.ú. Dolní Boříkovice

ZM/2014/04/061: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 1388/1 - trvalého trav-
ního porostu o výměře 70 m2 a části po-
zemku p.p.č. 1382/3 – trvalého travního 
porostu o výměře 6 m2 v k.ú. Dolní Boří-
kovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem + náhrada 
za ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 
684 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen 
JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek)

4.1.3. Schválení záměru prodeje pozem-
ku p.p.č. 1390 v k.ú. Dolní Boříkovice 

ZM/2014/04/062: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.p.č. 1390 - trvalého travního porostu 
o výměře 58 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za 
kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + náhrada za ušlé 
nájemné za poslední 3 roky ve výši 522 
Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen 
JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek)

4.1.4. Schválení záměru prodeje části po-
zemku p.p.č. 1138/3 v k.ú. Prostřední Lipka  

ZM/2014/04/063: Zastupitelstvo města 
Králíky schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p.p.č. 1138/3 – ostatní plochy 
o výměře cca 196 m2 v k.ú. Prostřední 
Lipka za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen 
JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek)

4.2. Vyhláška O stanovení koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitých věcí

ZM/2014/04/064: ZM schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku města Králí-
ky č. 1/2014, o stanovení koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitých věcí 
(PP/171/V/2014), a to s účinností od 1. 
1. 2015.

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen 
JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek)

Do jednacího sálu se dostavili JUDr. 
Ježek a p. Křivohlávek.

4.3. Zakladatelská listina SMK s.r.o.
ZM/2014/04/065: ZM jako orgán pří-

slušný ke schvalování zakladatelských 
listin a stanov obcí založených práv-
nických osob ve smyslu ust. § 84 odst. 1 
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, přijímá 
následující usnesení:

• Společnost Služby města Králíky 
s.r.o., IČ: 26007959, se v souladu s ust. § 
777 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o ob-
chodních korporacích) podřizuje tomuto 
zákonu jako celku.

• Ruší se stanovy společnosti Služby 
města Králíky s.r.o., IČ: 26007959 ze dne 
9. 12. 2003.

• Mění se zakladatelská listina spo-
lečnosti Služby města Králíky s.r.o., IČ: 
26007959, a to tak, že její původní text je 
plně nahrazen tímto novým zněním:

I. Základní ustanovení
Jediný společník založil společnost s ru-

čením omezeným (dále jen „společnost“) 
za podmínek stanovených touto zaklada-
telskou listinou.

II. Firma společnosti 
Firma společnosti zní: Služby města 

Králíky s.r.o.
III. Sídlo společnosti
Sídlem společnosti je: Růžová 462, 561 

69 Králíky.
IV. Doba trvání společnosti
Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 
V. Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti je: 
- Zámečnictví, nástrojářství
- Silniční motorová doprava – nákladní 

provozovaná vozidly nebo jízdními soupra-
vami o největší povolené hmotnosti přesa-
hující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí

- Podnikání v oblasti nakládání s nebez-
pečnými odpady

- Výroba tepelné energie a rozvod tepel-
né energie nepodléhající licenci realizovaná 
ze zdrojů tepelné energie s instalovaným 
výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

- Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
obory činnosti:

• Poskytování služeb pro zemědělství, 
zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a my-
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slivost
• Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou 

živočišné výroby)
• Výroba hnojiv
• Povrchové úpravy a svařování kovů 

a dalších materiálů
• Provozování vodovodů a kanalizací 

a úprava a rozvod vody
• Nakládání s odpady (vyjma nebez-

pečných)
• Přípravné a dokončovací stavební prá-

ce, specializované stavební činnosti
• Zprostředkování obchodu a služeb 
• Velkoobchod a maloobchod
• Realitní činnost, správa a údržba ne-

movitostí
• Pronájem a půjčování věcí movitých
• Provozování tělovýchovných a spor-

tovních zařízení a organizování sportovní 
činnosti

• Poskytování technických služeb
• Poskytování služeb osobního charak-

teru a pro osobní hygienu
- Činnost účetních poradců, vedení účet-

nictví, vedení daňové evidence
- Hostinská činnost
VI. Základní kapitál
Základní kapitál  společnosti  činí 

1,800.000,- Kč, slovy: jeden milion osm set 
tisíc korun českých (dále pouze „základní 
kapitál“) a je tvořen peněžitým vkladem 
společníka.

VII. Společník
(1) Společníkem společnosti je:
Město Králíky, IČ: 00279072, se sídlem 

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky
(2) Společník je představován zastupitel-

stvem Města Králíky, není-li v této zakla-
datelské listině nebo právních předpisech 
stanoveno jinak a nejedná-li se o výkon 
působnosti valné hromady.

VIII. Vklad společníka, podíl
(1) Společníkovi náleží podíl. Podíl 

představuje účast společníka ve společnosti 
a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. 
Pokud má společnost více společníků, urču-
je se podíl podle poměru vkladu společníka 
na tento podíl připadající k výši základního 
kapitálu.

(2) Ve společnosti existuje jediný druh 
podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou 
spojena žádná zvláštní práva a povinnosti.

(3) Společnost nevydává kmenové listy.
(4) Společník Město Králíky se na zá-

kladním kapitálu účastní svým peněžitým 
vkladem ve výši 1,800.000,- Kč, slovy: 
jeden milion osm set tisíc korun českých, 
a tedy na podíl uvedeného společníka při-
padá vklad ve výši 1,800.000,- Kč. Výše 
podílu tohoto společníka, jakožto poměr 
jeho vkladu k základnímu kapitálu společ-
nosti, činí 100 %.

IX. Způsob splacení vkladu 
Společník splatil svůj vklad v plné výši.
X. Převod a přechod podílu 
(1) Rozdělení podílu je možné pouze při 

jeho převodu nebo přechodu na dědice či 
právního nástupce společníka.

(2) V případě, že má společnost více 

než jednoho společníka, je možný převod 
podílu nebo jeho části na jiného společníka 
nebo na třetí osobu pouze se souhlasem 
valné hromady.

(3) Převod podílu musí být proveden 
písemnou dohodou, ve které musí být 
uvedeno, že se jedná o podíl určitého 
společníka, dále musí dohoda obsahovat 
jméno a další údaje nabyvatele, dohodnutou 
cenu podílu nebo ujednání o tom, že jde 
o bezplatný převod. Účinky převodu podílu 
vůči společnosti nastávají dnem doručení 
účinné smlouvy o převodu podílu s úředně 
ověřenými podpisy do sídla společnosti. 
Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k za-
kladatelské listině společnosti. Převodce 
ručí společnosti za dluhy, které byly s po-
dílem na nabyvatele převedeny.

(4) Podíl je možné dědit. Účast dědice 
ve společnosti nelze zrušit, jedná-li se 
o jediného společníka.

XI. Práva a povinnosti společníka
(1) Působnost valné hromady vykonává 

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, jediný společ-
ník, a to na základě rozhodnutí rady Města 
Králíky, nebo v případech stanovených 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo 
stanovených touto zakladatelskou listinou 
na základě rozhodnutí zastupitelstva Města 
Králíky. Zastupitelstvo Města Králíky si 
může rozhodování v těchto případech vy-
hradit do své působnosti též svým vlastním 
usnesením.

(2) Za společníka jedná rada Města 
Králíky nebo zastupitelstvo Města Králíky.

(3) Společník má právo žádat od jedna-
tele informace o společnosti, nahlížet do 
dokladů společnosti a kontrolovat údaje 
obsažené v předložených dokladech.

(4) Společník má právo požadovat od 
dozorčí rady zprávu o její činnosti.

(5) Společník má právo na podíl na zisku, 
který se stanoví na základě řádné nebo mi-
mořádné účetní závěrky schválené valnou 
hromadou společnosti a nesmí překročit 
výši hospodářského výsledku posledního 
skončeného účetního období zvýšenou 
o nerozdělený zisk z předchozích období 
a sníženou o ztráty z předchozích období, 
o daňové odvody a povinnosti a o příděly 
do rezervních a jiných fondů. Podíl na zisku 
je splatný vůči společníkovi do tří měsíců 
ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho 
rozdělení. Za jeho výplatu je odpovědný 
jednatel.

(6) Podíl na zisku se vyplácí v penězích. 
(7) Valná hromada společnosti může 

svým usnesením společníkovi uložit 
povinnost poskytnout peněžitý příplatek. 
Příplatky ve svém souhrnu nesmí překročit 
polovinu základního kapitálu společnosti a 
pojí se se všemi podíly. Příplatky společníci 
poskytují podle poměru svých podílů. 

(8) Společník je povinen zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech, jejichž pro-
zrazení třetím osobám by mohla způsobit 
společnosti újmu a jež jsou předmětem 

obchodního tajemství. O takových sku-
tečnostech se seznamují všichni členové 
zastupitelstva Města Králíky a osoby, 
které s nimi přijdou do styku. O seznámení 
se s takovými skutečnostmi se sepisuje 
protokol.

XII. Zvyšování a snižování základního 
kapitálu společnosti

(1) Zvýšení základního kapitálu je 
možné:

a) Převzetím vkladové povinnosti ke 
zvýšení dosavadních vkladů nebo k nové-
mu vkladu 

b) z vlastních zdrojů společnosti.
(2) Zvýšení základního kapitálu peněži-

tými vklady je přípustné jen tehdy, jsou-li 
veškeré dosavadní peněžité vklady zcela 
splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvo-
řením nových podílů.

(3) V případě, že nejsou veškeré dosa-
vadní peněžité vklady společníků zcela 
splaceny, je možné zvýšit základní kapitál 
poskytnutím nepeněžitých vkladů.

(4) Pokud je základní kapitál zvyšován 
peněžitými vklady, mají společníci před-
nostní právo k účasti na zvýšení základního 
kapitálu převzetím vkladové povinnosti, 
a to v poměru svých podílů. Společník uve-
dené právo uplatní tím, že výslovně převez-
me závazek ke zvýšení vkladu písemným 
prohlášením. Pokud společník nevyužije 
svého přednostního práva do 1 měsíce ode 
dne, kde se dozvěděl o rozhodnutí valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu 
nebo o rozhodnutí o zvýšení základního 
kapitálu přijatém mimo valnou hromadu, 
nebo se svého přednostního práva výslovně 
a písemně vzdá, může vkladovou povinnost 
převzít se souhlasem valné hromady kdoko-
liv. Podpis na vzdání se přednostního práva 
musí být úředně ověřen.

(5) Peněžitý vklad musí být splacen 
v plné výši nejpozději do 30 dnů ode dne 
převzetí vkladové povinnosti a zároveň 
před zápisem zvýšení základního kapitálu 
do obchodního rejstříku. 

(6) Nepeněžitý vklad musí být vnesen 
do společnosti nejpozději do 30 dnů ode 
dne převzetí vkladové povinnosti a zároveň 
před zápisem zvýšení základního kapitálu 
do obchodního rejstříku.

(7) Základní kapitál lze zvýšit z vlastních 
zdrojů společnosti, pokud budou vykázány 
ve schválené účetní závěrce ve vlastním 
kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto 
zdroje účelově vázány a společnost není 
oprávněna jejich účel měnit. O takovém 
zvýšení základního kapitálu rozhoduje 
valná hromada. Část účetní závěrky, na 
základě které valná hromada o zvýšení 
rozhoduje, musí být ověřena auditorem 
s výrokem bez výhrad. 

(8) O snížení základního kapitálu roz-
hoduje valná hromada. Výše vkladu kaž-
dého společníka se v důsledku rozhodnutí 
o snížení základního kapitálu společnosti 
snižuje v poměru dosavadních vkladů. 
Valná hromada může se souhlasem všech 
společníků rozhodnout, že se jejich vklady 
sníží nerovnoměrně. Při snížení základního 
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kapitálu nesmí klesnout výše jednotlivých 
vkladů společníků pod částku stanovenou 
v příslušných ustanoveních zákona o ob-
chodních korporacích.

XIII. Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou: 
- valná hromada, 
- jednatel,
- dozorčí rada
XIV. Výkon působnosti valné hromady
(1) Nejvyšším orgánem společnosti je 

valná hromada.
(2) Dokud má společnost jediného spo-

lečníka, valná hromada se nekoná a jediný 
společník společnosti vykonává působnost 
valné hromady na základě rozhodnutí rady 
Města Králíky nebo zastupitelstva Města 
Králíky.

(3) Působnost valné hromady stanoví ust. 
§ 190 zákona o obchodních korporacích. 

(4) Valná hromada dále rozhoduje o změ-
ně zakladatelské listiny.

(5) Jediný společník vykovává působnost 
valné hromady na základě rozhodnutí rady 
Města Králíky zejména při:

a) schvalování řádné, mimořádné mezi-
tímní nebo konsolidované účetní závěrky, 
rozdělení zisku nebo jiných vlastních 
zdrojů a o úhrady ztráty, a to na základě 
závazného doporučení společníka,

b) volbě, odvolání a odměňování jedna-
tele společnosti,

c) volbě, odvolání a odměňování členů 
dozorčí rady, a to na základě závazného 
doporučení společníka.

(6) Jediný společník vykovává působ-
nost valné hromady na základě rozhodnutí 
zastupitelstva Města Králíky zejména při:

a) rozhodování o změně obsahu zakla-
datelské listiny,

b) rozhodování o změnách výše zá-
kladního kapitálu nebo o připuštění nepe-
něžitého vkladu či o možnosti započtení 
peněžité pohledávky vůči společnosti proti 
pohledávce na splnění vkladové povinnosti

(7) Rozhodnutí zastupitelstva Města 
Králíky a rady Města Králíky musí mít 
písemnou formu, musí být vydáno v sou-
ladu s jednacím řádem zastupitelstva Města 
Králíky nebo rady Města Králíky a musí 
o něm být pořízen zápis.

XV. Jednatel
(1) Statutárním orgánem společnosti je 

jeden jednatel. 
(2) Jednatel společnosti jedná jménem 

společnosti samostatně.
(3) Podepisování za společnost se děje 

tak, že k vytištěné nebo vypsané firmě 
společnosti připojí jednatel svůj podpis.  

(4) Jednateli přísluší obchodní vedení 
společnosti. 

(5) Jednatel řídí běžnou obchodní činnost 
společnosti, informuje společníka o všech 
skutečnostech, které mohou mít vliv na čin-
nost společnosti, vykonává veškerá práva 
a povinnosti vyhrazená právními předpisy 
vedoucímu organizace a vůči pracovníkům 
společnosti veškerá práva a povinnosti 
zaměstnavatele.

(6) Jednatel odpovídá za a je povinen 

zajistit řádné vedení předepsané evidence 
a účetnictví společnosti, příp. vypracování 
řádné a mimořádné účetní závěrky, kterou 
spolu s návrhem na rozdělení zisku, příp. na 
úhradu ztráty předkládá společníkovi, který 
pak vlastní návrh předloží valné hromadě 
k projednání a rozhodnutí. Jednatel dále 
zajišťuje založení účetní závěrky ve sbír-
ce listin obchodního rejstříku. V případě, 
kdy tak určuje právní předpis, zajišťuje 
jednatel ověření účetní závěrky auditorem, 
zveřejnění údajů z roční účetní závěrky 
v Obchodním věstníku a založení účetních 
závěrek a zpráv auditora o jejich ověření do 
sbírky listin obchodního rejstříku.

(7) Jednatel je oprávněn činit jménem 
společnosti následující jednání pouze 
s předchozím souhlasem rady Města Krá-
líky nebo jediného společníka (dle zákona 
a této zakladatelské listiny):

a) zřizování a zrušování provozoven 
společnosti,

b) nabývání a zcizování účasti na jiných 
korporacích a ostatních právnických oso-
bách včetně upisování, nákupu a prodeje 
akcií,

c) nakládání s nemovitými věcmi spo-
lečnosti nebo zatížení nemovitých věcí 
společnosti,

d) nakládání s movitými věcmi spo-
lečnosti s pořizovací hodnotou vyšší než 
500.000 Kč nebo zatížení movitých věcí 
společnosti s pořizovací hodnotou vyšší 
než 500.000 Kč.

(8) Jednatel může uzavřít za společnost 
smlouvu o úvěru, výpůjčce nebo zápůjčce 
nebo smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku ze společnosti na třetí osobu jen 
s předchozím souhlasem jediného společ-
níka a jen za podmínek obvyklých v ob-
chodním styku.

(9) Omezení jednatelských oprávnění 
nejsou účinná vůči třetím osobám. Jednatel 
je však povinen třetí osoby o omezení svých 
oprávnění informovat.

(10) Jednatele jmenuje a odvolává valná 
hromada společnosti na základě doporu-
čení jediného společníka. Jednatel může 
odstoupit z funkce písemným oznámením 
zaslaným valné hromadě. Bude-li mít spo-
lečnost jen jednoho jednatele a tento jed-
natel zemře, odstoupí z funkce nebo bude 
odvolán, musí valná hromada do 1 měsíce 
jmenovat nového jednatele.

(11) Jednatel má nárok na odměnu 
ve výši dle rozhodnutí valné hromady.

(12) Jednatel je povinen bez zbytečného 
odkladu podat příslušnému soudu návrh na 
prohlášení konkurzu na společnost, jestliže 
jsou splněny podmínky dané zvláštním 
zákonem.

(13) Jednatel je povinen respektovat 
a řídit se rozhodnutím rady Města Králíky 
jako valné hromady a zastupitelstva Města 
Králíky jako představitele společníka dle 
rozdělení jejich pravomocí, pokud jejich 
pokyny neodporují zákonu nebo zakladatel-
ské listině. V případě, že pokyn je s těmito 
v souladu, ale je proti obchodním zájmům 
společnosti, je jednatel povinen pokyn vy-
konat s tím, že písemně upozorní příslušný 

orgán na nevhodnost jeho pokynu. Nikdo 
však není oprávněn udělovat jednateli po-
kyny týkající se obchodního vedení.

(14) Jediný společník je oprávněn podat 
jménem společnosti žalobu o náhradu újmy 
proti jednateli, který odpovídá společnosti 
za újmu, kterou jí způsobil.

(15) Jednatel má současně postavení ve-
doucího manažera společnosti s označením 
funkce ředitel společnosti, který řídí, ko-
ordinuje a kontroluje činnost podřízených 
zaměstnanců.

(16) Jednatel je povinen jmenovat pro-
vozního ředitele, který zastupuje v době 
jeho nepřítomnosti jednatele ve všech 
otázkách řízení společnosti.

(17) Jednatel je povinen vykonávat 
svou působnost s péčí řádného hospodáře 
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných 
informacích a skutečnostech, jejichž pro-
zrazení třetím osobám by mohla způsobit 
společnosti újmu.

(18) Jednatel odpovídá za újmu, kte-
rou způsobí porušením svých povinností 
podle této společenské smlouvy a zákona 
o obchodních korporacích vůči společnosti 
celým svým majetkem.

XVI. Dozorčí rada
(1) Kontrolním orgánem společnosti 

je dozorčí rada, která dohlíží na výkon 
působnosti jednatele a činnost společnosti.

(2) Jednotliví členové dozorčí rady jsou 
voleni valnou hromadou na základě roz-
hodnutí rady Města Králíky učiněného na 
návrh zastupitelstva Města Králíky.

(3) Po svém zvolení členové dozorčí rady 
zvolí ze svého středu většinou hlasů všech 
členů dozorčí rady předsedu dozorčí rady.

(4) Nedosáhne-li se při volbě předsedy 
dozorčí rady prosté většiny hlasů všech 
členů dozorčí rady, určí se předseda dozorčí 
rady na příslušné funkční období losem.

(5) Až do zvolení předsedy dozorčí rady 
řídí jednání dozorčí rady její nejstarší člen.

(6) Dozorčí radu svolává její předseda, 
kdykoliv je potřeba, anebo na žádost rady 
Města Králíky či zastupitelstva Města 
Králíky. Dozorčí rada se schází nejméně 
4x za rok.

(7) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-
-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční 
většina členů.

(8) Dozorčí rada rozhoduje o záleži-
tostech, které spadají do její působnosti, 
většinou hlasů všech členů.

(9) Rozhodnutí dozorčí rady musí mít 
písemnou formu a podepisuje jej vždy 
předseda dozorčí rady spolu s dalším čle-
nem dozorčí rady.

(10) O zasedání dozorčí rady se pořizuje 
zápis podepsaný předsedou dozorčí rady 
a dalším členem dozorčí rady.

(11) Jednatel je povinen zajistit, aby 
dozorčí radě byly přístupné veškeré infor-
mace, které ke své činnosti potřebuje.

(12) Dozorčí rada se může usnést na tom, 
že k přezkoumání některých majetkových 
poměrů společnosti bude přizván znalec 
nebo může některé záležitosti dát též k po-
souzení odborným konzultantům.
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(13) Výkon funkce člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí 
jednatele a jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním 
rejstříku jednat za společnost a s výkonem funkce v oblasti účet-
nictví společnosti.

(14) Členům dozorčí rady přísluší odměna, kterou určuje valná 
hromada, a dále náhrada účelně vynaložených hotových výloh 
v souvislosti se zajišťováním záležitostí dozorčí rady, a to na 
základě předložených dokladů.

(15) Dozorčí rada zejména:
a) dohlíží na činnost jednatele,
b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů 

a kontroluje tam obsažené údaje,
c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popří-

padě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo 
úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,

d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě,
e) kontroluje smluvní vztahy společnosti,
f) kontroluje soulad účetních dokladů se stavem skutečným.
XVII. Hospodaření společnosti
(1) Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví a zajiš-

ťuje vedení sociálně ekonomických informací a související agendy 
podle platných obecně závazných předpisů.

(2) Za řádné hospodaření společnosti odpovídá jednatel valné 
hromadě. Jednatel je povinen předkládat výsledky hospodaření též 
jedinému společníkovi představovanému zastupitelstvem Města 
Králíky, a to ve stejných termínech jako valné hromadě.

XVIII. Vypořádání společnosti a společníka v případě, kdy účast 
společníka skončí za trvání společnosti

(1) Pokud má společnost více společníků a vznikne-li za trvání 
společnosti společníkovi právo na vypořádací podíl z důvodu 
zániku jeho účasti na společnosti, stanoví se výše vypořádacího 
podílu ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního 
kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní 
závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. 
Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. Osoba, které vzniklo právo 
na vypořádací podíl, ručí za splacení dosud nesplaceného vkladu 
nabyvatelem podílu.

(2) Vypořádací podíl je splatný do konce kalendářního roku, 
ve kterém skončila účast společníka ve společnosti. 

XIX. Zrušení a likvidace společnosti
(1) Zrušení a likvidace společnosti se řídí příslušnými ustano-

veními zákona.
(2) Valná hromada rozhoduje o jmenování likvidátora a o výši 

jeho odměny. 
(3) Po skončení likvidace má společník nárok na podíl na lik-

vidačním zůstatku. Pokud má společnost více společníků, je tento 
podíl určen poměrem splaceného vkladu společníka ke splaceným 
vkladům všech společníků.

XX. Závěrečná ustanovení
(1) Společnost se v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku.

(2) Právní vztahy v této zakladatelské listině vysloveně neupra-
vené se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně 
závaznými právními předpisy České republiky.

(3) Obchodní roky společnosti odpovídají rokům kalendářním.
Zastupitelstvo Města Králíky pověřuje starostku města 

Janu Ponocnou k vyjádření výše uvedených rozhodnutí do 
notářského zápisu a ke všem souvisejícím právním jednáním 
nutným k provedení zápisu změn vzniklých na základě výše 
uvedených rozhodnutí v obchodním rejstříku.

Hlasování: 8:1:1 (schváleno, nepřítomen p. Juránek)

5. Informace z MěÚ
Ing. Magdalena Berková podala doplňující informace k závě-

rečnému účtu města za rok 2013 a ke zprávě finančního výboru 
ohledně zvýšení mzdových nákladů v roce 2013. Nebylo přijato 
žádné usnesení.

6. Vstupy občanů
Do jednacího sálu se dostavil p. Juránek. Nebylo přijato žádné 

usnesení.

7. Vstupy zastupitelů
ZM/2014/04/066: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí 

peněžitého daru z rozpočtu města ve výši 100.000 Kč Střed-
nímu odbornému učilišti opravárenskému, Předměstí 427, 
Králíky, na pořízení nábytku pro domov mládeže, a to formou 
darovací smlouvy.

Hlasování: 9:0:1 (schváleno, Ing. Kosuk nehlasoval)

Starostka ukončila jednání v 18:45 hodin.
Výpis zajistila redakce KZ

Svéprávnost
lze pouze omezit

Od začátku letošního roku je účinný „Nový občanský zákoník“, 
který do života opatrovníků a jejich „svěřenců“ přinesl změny.

Soud jmenuje člověku opatrovníka k ochraně jeho zájmů. Soud 
jmenuje opatrovníka zejména tomu, 

- kdo je omezen ve svéprávnosti 
- o kom není známo, kde pobývá
- kdo se má účastnit určitého právního jednání a jeho totožnost 

není známá 
- kdo má kvůli svým zdravotním potížím problémy hájit svá 

práva a spravovat jmění
Od 1. 1. 2014 nemůže být člověk svéprávnosti zcela zbaven. 
Svéprávnost může být pouze omezena a to:
- jen na určitý čas (nejdéle na 3 roky)
- jen na určité úkony a 
- jen pro duševní poruchu.
V běžných záležitostech může člověk nadále jednat samostatně.
Po 3 letech se člověk stává znovu plně svéprávný. Pokud nadále 

trvají důvody k tomu, aby byla člověku omezena jeho svéprávnost, 
musí opatrovník před uplynutím skončením omezení svéprávnosti 
znovu požádat soud o omezení svéprávnosti.

Opatrovník by měl být s opatrovancem v kontaktu, projevovat 
o něho skutečný zájem, dbát o jeho zdravotní stav a starat se 
o naplnění jeho práv a chránit jeho zájmy. Měl by opatrovanci 
srozumitelně vysvětlit, jaké kroky za něho podniká, a proč. 

Občanská poradna Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69
tel. 465 520 520, mob. 734 281 414, poradna@orlicko.cz, 

www.uo.charita.cz, www.obcanskeporadny.cz

Den otevřených dveří
v Tyflocentru Pardubice, o.p.s.

„Buďte u nás jako doma aneb Jak se žije lidem s těžkým zrako-
vým postižením“ to je název dne otevřených dveří v TyfloCentru 
Pardubice. Během něho budou mít návštěvníci možnost na vlastní 
kůži zažít, jaké je například připravit si jídlo, najít a vybrat si ob-
lečení či shlédnout film a to vše s klapkami na očích. Přestože jsou 
takovéto činnosti běžného života pro většinu lidí samozřejmostí, 
lidem se zrakovým postižením mohou připravit nejednu těžkou 
chvilku. Jak podobné situace řeší? Co jim 
v životě pomáhá a bez čeho by se neobešli? 
To vše se mohou návštěvníci dozvědět na 
dni otevřených dveří dne 23. 9. 2014 od 10 
do 17 hodin, na adrese nábř. Závodu míru 
1961, Pardubice. Prosíme větší skupiny, aby 
se předem nahlásily na telefonu 466 500 615. 

Za kolektiv pracovníků vás srdečně zve
Mgr. Dana Stoklasová, ředitelka TyfloCentra Pardubice, o.p.s.
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Výpis z jednání Rady města Králíky

KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
9 hod. - 12 hod.

V PATŘE NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU
e-mail: poradna@orlicko.cz.

Poradnu provozuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí.

18. 6.
RM doporučuje schválit záměr prodeje části 

pozemku p.p.č. 2256 – trvalého travního poros-
tu o výměře cca 50 m2 v k.ú. Červený Potok 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 

RM bere na vědomí oznámení Ministerstva 
ŽP o zveřejnění návrhu koncepce „Program 
přeshraniční spolupráce Česká republika – 
Polská republika v období 2014 – 2020“ včetně 
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy pro 
havarijní pojištění hasičského vozidla PEU-
GEOT BOXER, RZ 4E7 4555, s Hasičskou 
vzájemnou pojišťovnou, a.s., Praha ve výši 
4.811 Kč. 

RM schvaluje výpůjčku prostoru – kance-
láře č. 1 v provozní budově čp. 1 na st.p.č. 
213 v k.ú. Prostřední Lipka spolku SPOMAT, 
sdružení za práva majitelů vojenské techniky, 
se sídlem Prostřední lipka 1, 561 69 Králíky, 
a to na dobu neurčitou. 

RM schvaluje zemědělský pacht části po-
zemku p.p.č. 243 – zahrady o výměře cca 50 m2 
v k.ú. Králíky manželům J. a E. K., Králíky za 
účelem zřízení zahrádky a odpočinkové plochy. 

RM schvaluje smlouvu číslo POM-2004-
1-003299 o dodávce vody s firmou Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 
350, 561 64 Jablonné nad Orlicí. 

RM schvaluje úplnou uzavírku místní komu-
nikace ulice Dlouhá v Králíkách v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce „PROMENÁDA“ 
dne 24. 6. 2014 od 14:00 hod. do 18:00 hod.

RM schvaluje příkazní smlouvu s firmou 
WebSport a Consulting service s.r.o. se sídlem 
Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice. 

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
na akci „Stavební úpravy vnějšího pláště na 
objektu čp. 352 v Králíkách“ a zároveň schva-
luje oslovení těchto dodavatelů: STAVREL, 
s.r.o., Hlavní 137, 788 33 Hanušovice; MA-
NEL, spol. s.r.o., Dr. E. Beneše 2871/5, 787 
01 Šumperk; STAVOFIN, s.r.o., Jana Opletala 
121, 561 69 Králíky.

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
na akci „Rekonstrukce opěrné zdi u veřejných 

WC Králíky“ a zároveň schvaluje oslovení 
těchto dodavatelů: AGROSTAV, a.s. Ústí nad 
Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí; 
STAVOFIN, s.r.o., Jana Opletala 121, 561 69 
Králíky; AGILE spol. s.r.o., Husova 542, 566 
01 Vysoké Mýto; VAKSTAV spol. s.r.o. Jab-
lonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136, 561 
65 Jamné nad Orlicí; MANEL, spol. s.r.o., Dr. 
E. Beneše 2871/5, 787 01 Šumperk. 

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
na akci „Klub Na Střelnici Králíky – Výměna 
sedadel“ a zároveň schvaluje oslovení těchto 
dodavatelů: HOKO-VH, Vlčnov 66, 687 61 
Vlčnov; NO+BL Vamberk spol. s.r.o., Dolečka 
177, 564 01 Dlouhoňovice. Současně RM uklá-
dá řediteli Klubu na Střelnici, předložit na příští 
jednání RM podrobné zhodnocení investice na 
digitalizaci kina.

RM schvaluje smlouvy číslo POM-2004-
1-003256, POM-2004-1-003267, POM-
2005-1-000334, POM-2004-1-003498, 
POM-2004-1-003264, POM-2004-1-003466, 
POM-2004-1-003537, POM-2004-1-002758, 
POM-2004-1-003321, POM-2004-1-003313, 
POM-2004-1-003251, POM-2004-1-003495, 
POM-2004-1-003494, POM-2004-1-003500, 
POM-2004-1-003502, POM-2004-1-003400, 
POM-2012-1-000483, POM-2004-1-003503, 
POM-2004-1-003198, POM-2004-1-003247, 
POM-2004-1-003462, POM-2004-1-003516, 
POM-2004-1-001054, POM-2009-1-000428, 
POM-2004-1-003497, POM-2004-1-003506, 
POM-2004-1-003257, POM-2004-1-003266, 
POM-2004-1-003311, POM-2004-1-003489 
o dodávce vody s firmou Vodovody a kanali-
zace Jablonné nad Orlicí a.s., Slezská 350, 561 
64 Jablonné nad Orlicí. 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo č. 01/2014 na akci „Stavební úpravy 
nemovitosti čp. 364 v Králíkách“ s firmou 
ŠTĚPÁNEK, spol. s.r.o., Nádražní 460, 517 
73 Opočno. 

RM bere na vědomí žádost paní Ivany 
Marečkové, ředitelky příspěvkové organizace 
Městská knihovna Králíky a souhlasí s ukon-
čením pracovního poměru jmenované dohodou 
k 31. 7. 2014.

RM schvaluje odměnu paní Ivaně Marečko-
vé, ředitelce příspěvkové organizace Městská 
knihovna Králíky podle přílohy číslo 1 tohoto 

zápisu. 
RM bere na vědomí sdělení odboru ŠKT ve 

věci rozšíření kapacity ZUŠ a pověřuje starost-
ku města projednáním záležitosti s vedením 
města Žamberk. 

RM schvaluje přesun zahradního traktoru 
John Deere X300R pro potřeby TJ Sokol Boří-
kovice a ukládá majetkovému odboru připravit 
nové dohody o hmotné odpovědnosti s panem 
Jiřím Hlavou a panem Milanem Dostálkem. 

RM souhlasí pro školní rok 2014/2015 
s přijetím dvou dětí s trvalým bydlištěm mimo 
správní obvod města Králíky do MŠ Červený 
Potok, okres Ústí nad Orlicí.

RM souhlasí pro školní rok 2014/2015 s při-
jetím dítěte s trvalým bydlištěm mimo správní 
obvod města Králíky do MŠ Červený Potok, 
okres Ústí nad Orlicí, detašované pracoviště 
Prostřední Lipka.

RM souhlasí pro školní rok 2014/2015 
s přijetím šesti dětí s trvalým bydlištěm mimo 
správní obvod města Králíky do MŠ Pivovar-
ská, Králíky okres Ústí nad Orlicí.

RM schvaluje Dodatek č. CZ905448/1 ke 
smlouvě č. CZ904742/110620/QMS, uzavřené 
mezi SGS Czech Republic, s.r.o. a Městem 
Králíky dne 29. 9. 2008. 

RM souhlasí s prodloužením doby pro po-
řádání hudební produkce na 01:30 hodin, a to 
v souvislosti s pořádáním „Festivalu neprofe-
sionálních hudebních skupin“ dne 28. června 
2014 na travnaté ploše veřejného prostranství 
u Střelnice v Králíkách, a to za splnění násle-
dujících podmínek:

- pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí v bez-
prostředním okolí konání kulturní akce;

- pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů; 

- pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 
PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k zabez-
pečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit veškeré 
náležitosti plynoucí z citované právní úpravy 
tak, aby předešel vzniku požárních rizik;

- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM souhlasí s prodloužením doby pro po-
řádání hudební produkce na 02:00 hodin, a to 
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v souvislosti s pořádáním kulturní akce „Artex 
2014“ dne 12. července 2014 na veřejném 
prostranství Velkého náměstí v Králíkách, a to 
za splnění následujících podmínek:

- pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí v bez-
prostředním okolí konání kulturní akce;

- pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů; 

- pořadatel akce musí v souladu s OZV 
č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k za-
bezpečení požární ochrany při akcích, kterých 
se zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit 
veškeré náležitosti plynoucí z citované právní 
úpravy tak, aby předešel vzniku požárních rizik;

- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce tak, aby nebyla 
překročena zákonem stanovená mez.

RM schvaluje text vyhlášení výběrového 
řízení na obsazení pracovního místa pečovatele/
ky v sociálních službách a ukládá starostce 
zajistit zveřejnění obvyklým způsobem.

23. 6.
RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce na akci „Vodovodní 
přivaděč D. Hedeč – Č. Potok“ a rozhodla, že 
smlouva o dílo bude uzavřena s firmou Agile 
spol. s r.o. Ústí nad Orlicí.

25. 6.
RM na základě výsledků výběrového 

řízení schvaluje uzavření pojistné smlouvy 
č. 8057532416 na pojištění města Králíky s po-
jišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., Pardubice, za 
roční pojistné ve výši 199.672 Kč a to na dobu 
od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2017. 

RM schvaluje výpůjčku pozemků p.p.č. 
247 – zahrady o výměře 862 m2 a části st.p.č. 
229 – zastavěné plochy o výměře cca 352 m2 
vše v k.ú. Králíky za účelem provozování 
volnočasových aktivit pro děti a mládež, a to 
spolku Mateřské centrum EMMA, Králíky, a to 
na dobu neurčitou.

RM schvaluje výpůjčku prostorů – dvou 
učeben, jednoho kabinetu a WC ve 2. NP – levé 
křídlo budovy čp. 367 na st.p.č. 229 na Velkém 
náměstí v Králíkách za účelem provozování 
volnočasových aktivit pro děti a mládež spolku 
Mateřské centrum EMMA, Králíky a to na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 6 let.

RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor ze dne 4. 11. 1999 - 
garáže na pozemku st.p.č. 1198/1 v k.ú. Králíky, 
a to ke dni 30. 6. 2014. RM současně ukládá 
MO zveřejnit záměr pronájmu prostoru – ga-
ráže na pozemku st.p.č. 1198/1 v k.ú. Králíky.

RM doporučuje schválit bezúplatný převod 
pozemků p.p.č. 2231/14 – ostatní plocha o vý-
měře 364 m2, p.p.č. 2231/15 – ostatní plocha o 
výměře 147 m2, p.p.č. 2231/16 – ostatní plocha 
o výměře 69 m2 a p.p.č. 2231/17 – ostatní 
plocha o výměře 488 m2 vše v k.ú. Králíky od 
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pan-
kráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle na město 
Králíky. Zároveň RM ukládá MO požádat 
o bezúplatný převod výše uvedených pozemků 

a poté předložit bod na jednání ZM společně se 
stanoviskem vlastníka pozemků.

RM bere na vědomí přehled přeplatků 
a nedoplatků za vyúčtování služeb u nájemců 
prostorů sloužících k podnikání a ostatních 
prostorů za rok 2013. 

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 25 
a 14-29 přidělená městu Králíky rozhodnutím 
Krajského úřadu Pardubického kraje a rozhod-
nutím Ministerstva zemědělství ČR, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 148.095 Kč. 

RM vyhodnotila VZ malého rozsahu sta-
vební práce na akci „Rekonstrukce oplocení 
fotbalového hřiště Králíky“ a rozhodla, že 
smlouva o dílo bude uzavřena s firmou BISA 
s.r.o., Pospíšilova 378, 500 03 Hradec Králové.

RM schvaluje výzvu včetně všech příloh 
k podání nabídky na zakázku malého rozsahu 
na akci „Zateplení tělocvičny ul. 5. května, 
Králíky“ a zároveň schvaluje oslovení těchto 
dodavatelů: STAPO spol. s.r.o., Vrbová 655, 
562 01 Ústí nad Orlicí; AGROSTAV, a.s. Ústí 
nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad 
Orlicí; STAVREL, s.r.o., Hlavní 137, 788 33 
Hanušovice.

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 
51041/2014/N na akci „Vodovodní přivaděč 
Dolní Hedeč – Červený Potok“ s firmou AGI-
LE spol. s r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 
Ústí nad Orlicí. 

RM bere na vědomí informaci odboru ŠKT 
o změnách souvisejících se změnami v rozpoč-
tovém určení daní a ukládá vedoucímu odboru 
ŠKT předložit návrh na změnu původních 
dohod o úhradě neinvestičních nákladů škol 
a školských zařízení na jednání zastupitelstva 
města Králíky.

RM souhlasí s přijetím dvou dětí s trvalým 
pobytem mimo územní obvod Králíky pro škol-
ní rok 2014/2015 do MŠ Moravská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí.

RM souhlasí s bezplatným užitím prostoru 
pro umístění piana na Velkém náměstí před bu-
dovou gymnázia v období červenec – září 2014.

RM bere na vědomí informaci ředitele Klubu 
Na Střelnici o konání koncertu paní Natalie 
Grzebala (Polsko) na Velkém náměstí dne 4. 7. 
2014 od 21:00 do 22:00 hodin. Spolupořadateli 
koncertu jsou Městské muzeum a o.s. Mlýn. 
Koncert skončí do 22:00 hodin a nenaruší 
noční klid.

2. 7.
RM doporučuje schválit záměr prodeje 

části pozemků p.p.č. 1382/3 – trvalého travní-
ho porostu a p.p.č. 1388/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 76 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + 684 Kč za ušlé nájemné 
za poslední 3 roky a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
části pozemků p.p.č. 1382/3 – trvalého travní-
ho porostu a p.p.č. 1388/1 – trvalého travního 
porostu o výměře 76 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 

nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + 522 Kč za ušlé nájemné 
za poslední 3 roky a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
části pozemku p.p.č. 1138/3 – ostatní plochy 
o výměře cca 196 m2 v k.ú. Prostřední Lipka 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje.

RM bere na vědomí rozhodnutí MěÚ Krá-
líky, odboru VTS o částečné uzavírce silnice 
č. II/312 (uzavření jednoho jízdního pruhu) 
z důvodu provedení stavby „Modernizace sil-
nice II/312 Králíky – most ev.č. 312-15 v k.ú. 
Červený Potok“ v termínu od 1. 7. 2014 do 31. 
7. 2014. Zároveň RM souhlasí se zřízením za-
řízení staveniště a pro krátkodobé mezideponie 
na pozemcích 2095, 2104, 2130 a 2133 v k.ú. 
Červený Potok, případně jiných pozemků po 
konzultaci s odborem VTS, a to pro Pardubický 
kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice. 

RM schvaluje záměr podnájmu pozemků ve 
zjednodušené evidenci p.č. 569 GP o výměře 
57 634 m2, p.č. 571/1 GP o výměře 1 690 m2 

a p.č. 573/2 GP o výměře 16 998 m2 v k.ú. 
Prostřední Lipka za roční podnájemné ve výši 
2.293 Kč a ukládá záměr podnájmu zveřejnit 
na dobu 15 dnů, tj. odlišně od pravidel. 

RM bere na vědomí oznámení Krajského 
úřadu Pardubického kraje o zveřejnění záměru 
„Silnice I/43 v úseku Lanškroun – Dolní Lip-
ka“ a zahájení zjišťovacího řízení a požaduje 
záměr posoudit v rámci dokumentace EIA dle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
a to vzhledem k rozsáhlosti akce a především, 
že předpokládané tři varianty jsou převážně 
vedeny nedotčeným územím, kde žádná z nich 
se nepřimyká ke stávající infrastruktuře. 

RM schvaluje výpůjčku dlouhodobého 
majetku – zahradního traktoru JOHN DEERE 
X300R, inv.č. 0011 v pořizovací hodnotě 
124.950 Kč spolku Tělovýchovná jednota SO-
KOL Boříkovice a to za účelem údržby plochy 
sportovního areálu v k.ú. Dolní Boříkovice. 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k pozemku p.p.č. 514 – trvalému travnímu po-
rostu o výměře 1038 m2 v k.ú. Králíky s panem 
M. V., Králíky, a to dohodou ke dni 31. 7. 2014. 
Současně RM ukládá odboru ŽP projednat 
možnost zahrnutí předmětného pozemku do 
plánu pravidelné údržby.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 2062/2 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí se stavebním záměrem – „Sta-
vební úpravy RD čp. 237, stavba je součástí 
pozemku st.p.č. 78 v k. ú. Králíky“ pana R. 
B., Štíty, tj. souhlasí s přesahem požárně ne-
bezpečného prostoru na veřejné prostranství.

RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce 
prostor tělocvičny v budově gymnázia čp. 367, 
která je součástí pozemku st.p.č. 229 – zasta-
věné plochy v k.ú. Králíky ze dne 4. 11. 2013, 
uzavřené s Junákem – svazem skautů a skautek 
ČR, středisko „Bílá liška“ Červená Voda a to 
dohodou ke dni 3. 7. 2014. 

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 
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3442, 1295/8, 1295/28, 1306/29, 1306/30, 
1306/31, 1306/32, 1290/28, 2144/6, 1131/21, 
2137/5, 2158/2, 1297/3, 1296/2, 3445, 3446, 
3456, 661/1, 748/2 a 2121/1 v k.ú. Králíky 
souhlasí s provedením zásahu pod vedením 
distribuční soustavy včetně vyčištění plochy 
od vzniklého klestu (štěpkováním, frézováním 
a pálením) a dřevní hmoty za podmínky, že 
zástupce provozovatele bude konečným spotře-
bitelem a nebude získanou dřevní hmotu dále 
uvádět na trh. Souhlas s odstraněním a okleště-
ním stromoví a ostatních porostů se uděluje pro 
zástupce provozovatele ČEZ Distribuce - Jiřího 
Červinku – ABS, 561 14 České Libchavy 30. 

Město Králíky jako vlastník pozemků p.p.č. 
786, 785, 783, 1076, 782, 781, 780, 793/1, 
1077/2, 1112/2 a 501/1 v k.ú. Prostřední Lipka 
souhlasí s provedením zásahu pod vedením 
distribuční soustavy včetně vyčištění plochy 
od vzniklého klestu (štěpkováním, frézováním 
a pálením) a dřevní hmoty za podmínky, že 
zástupce provozovatele bude konečným spotře-
bitelem a nebude získanou dřevní hmotu dále 
uvádět na trh. Souhlas s odstraněním a okleště-
ním stromoví a ostatních porostů se uděluje pro 
zástupce provozovatele ČEZ Distribuce - Jiřího 
Červinku – ABS, 561 14 České Libchavy 30. 

Město Králíky jako vlastník pozemku p.p.č. 
106/3 v k.ú. Heřmanice u Králík souhlasí 
s provedením zásahu pod vedením distribuční 
soustavy včetně vyčištění plochy od vzniklého 
klestu (štěpkováním, frézováním a pálením) 
a dřevní hmoty za podmínky, že zástupce 
provozovatele bude konečným spotřebitelem 
a nebude získanou dřevní hmotu dále uvádět 
na trh. Souhlas s odstraněním a okleštěním 
stromoví a ostatních porostů se uděluje pro 
zástupce provozovatele ČEZ Distribuce - Jiřího 
Červinku – ABS, 561 14 České Libchavy 30. 

RM neschvaluje snížení nájmu o polovinu 
za měsíc červen 2014 z prostor sloužících 
podnikání v čp. 366 na Velkém náměstí, které 
je součástí pozemku st.p.č. 225 – zastavěné plo-
chy v k.ú. Králíky žadatelce paní N. K., Králíky.

RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 1. 6. 2011 mezi 
městem Králíky a Základní školou praktickou 
a základní školou speciální Králíky, Nábřežní 
130, Králíky upravující předmět nájmu v člán-
ku 1 smlouvy. 

RM schvaluje smlouvu o dílo na akci 
„Rekonstrukce oplocení fotbalového hřiště 
Králíky“ s firmou BISA s.r.o., Pospíšilova 378, 
500 03 Hradec Králové.

RM schvaluje rozpočtová opatření číslo 28 
a 14-30 přidělená městu Králíky rozhodnutím 
Krajského úřadu Pardubického kraje a rozhod-
nutím Ministerstva zemědělství ČR, kterými 
se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech 
a výdajích o částku 80.600 Kč. 

RM Králíky bere na vědomí návrh vyhlášky 
„O stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí“ a ukládá odboru VV jeho 
předložení na červencovém zasedání zastupi-
telstva města. 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o 
zhotovení a šíření reklamy s Rádiem NET 
National s.r.o., Římanská 3, 101 00 Praha 10 

(rádio BEAT) za cenu 41.140 Kč včetně DPH 
a s Regie radio Music spol. s r.o., Wensigrova 
4, 120 00 Praha 2 (rádio F1) za cenu 9.534 Kč 
včetně DPH.

RM schvaluje „Žádost o povolení k pro-
vozování střelnice“ na akci CIHELNA 2014, 
a zplnomocňuje Milana Kacálka k jednání 
s Policií ČR za účelem vyřízení všech úkonů 
souvisejících s povolením k provozování 
střelnice. 

RM bere na vědomí výzvu předsedy místní 
organizace ČSSD v Králíkách pana Jana Králí-
ka ke zrušení čl. 2 odst. 3 Pravidel pro vydávání 
obecního zpravodaje “Králický zpravodaj“. Na 
znění tohoto ustanovení neshledává RM žád-
nou vadu a potvrzuje současné znění Pravidel 
pro vydávání obecního zpravodaje „Králický 
zpravodaj“.

RM schvaluje program jednání ZM dne 
14. 7. 2014. 

7. 7.
RM neschvaluje snížení nájmu z prostor 

sloužících podnikání v přízemí budovy čp. 
366, která je součástí pozemku st.p.č. 225 v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Kata-
strálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, na Velkém náměstí v Králíkách 
žadatelce paní Z. V., Králíky.

RM bere na vědomí výpověď nájemního 
vztahu k prostoru v bytovém domě čp. 352, 
který je součástí pozemku st.p.č. 203 v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u 
Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pra-
coviště Ústí nad Orlicí, podanou paní P. Š., 
Králíky. Nájemní vztah skončí uplynutím 3 
měsíční výpovědní doby dnem 30. 9. 2014. 
Současně RM schvaluje záměr pronájmu pro-
storu sloužícího podnikání v bytovém domě 
čp. 352, který je součástí pozemku st.p.č. 203 
v k.ú. Králíky, účel pronájmu - nespecifikován, 
nájemné ve výši 960 Kč/m2/rok, a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit.

RM ruší svoje usnesení č. RM/2014/25/349 
ze dne 25.06.2014 a schvaluje záměr pronájmu 
prostoru v budově bez čp/če - garáži, která je 
součástí pozemku st.p.č. 1675 v k.ú. Králíky, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, za účelem pronájmu – garáž za nájemné 
ve výši 525 Kč/měsíc a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 
3792/1 – ostatní plochy o výměře cca 100 m2 
v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za účelem údržby 
pozemku, a to panu J. Č., Králíky.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 667/1 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky, který je zapsán na LV č. 10001 u Ka-
tastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, bere na vědomí podání infor-
mace dle § 104 odst. 1 a současně souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se 
stavebním záměrem „přístavba vstupu k rodin-
nému domku čp. 588, místo stavby pozemek 
p.p.č. 666/24 – zahrada v k.ú. Králíky“ pana 

J. M., Králíky.
RM schvaluje zřízení věcného břemene 

spočívajícího v právu zřídit a provozovat ply-
nárenské zařízení na pozemcích st.p.č. 351/2, 
p.p.č. 318/12, p.p.č. 651/3, p.p.č. 1043/2, p.p.č. 
1043/33, p.p.č. 1046/125, p.p.č. 2139/1, p.p.č. 
2140, p.p.č. 2232/14 a p.p.č. 3829 v k.ú. Králí-
ky, které jsou zapsány na LV č. 10001 u Kata-
strálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí, a dále v právu vstupovat a vjíž-
dět na pozemky výše uvedené v souvislosti 
se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, 
provozováním a odstraňováním plynárenského 
zařízení pro oprávněnou RWE GasNet, s.r.o., 
se sídlem Říšská 940, Ústí nad Labem, a jí 
pověřeným třetím osobám. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 100 Kč + DPH za každý započatý metr 
délkový plynárenského zařízení. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívajícího v uložení, zřízení a provozo-
vání stavby na pozemcích p.p.č. 1274/6, p.p.č. 
1285/1, p.p.č. 1293/1, p.p.č. 1346/1, p.p.č.  
1560/1 a p.p.č. 1565 v k.ú. Dolní Boříkovice, 
které jsou zapsány na LV č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, a dále v právu přístupu a příjezdu pro 
oprávněnou společnost Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 
561 64 Jablonné nad Orlicí, a jí pověřeným 
třetím osobám. Služebnost inženýrské sítě se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úhradu 1 Kč/m2 + DPH (město Králíky je 
akcionářem) s tím, že celková náhrada za 
služebnost bude stanovena po realizaci stavby, 
tedy po skutečném zaměření. Zároveň RM 
souhlasí do doby realizace uzavřít smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Rada města Králíky jako orgán příslušný 
rozhodovat ve věcech obce jako jediného 
společníka obchodní společnosti dle ust. § 102 
odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, doporučuje 
zastupitelstvu Města Králíky, jakožto orgánu 
příslušnému ke schvalování zakladatelských 
listin a stanov obcí založených právnických 
osob ve smyslu ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, přijmout následující usnesení:

Společnost Služby města Králíky s.r.o., IČ: 
26007959, se v souladu s ust. § 777 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 
podřizuje tomuto zákonu jako celku.

Ruší se stanovy společnosti Služby města 
Králíky s.r.o., IČ: 26007959 ze dne 9. 12. 2003.

Mění se zakladatelská listina společnosti 
Služby města Králíky s.r.o., IČ: 26007959, 
a to tak, že její původní text je plně nahrazen 
novým zněním.

Rada města Králíky současně pověřuje 
starostku města Janu Ponocnou k zastupování 
rady města Králíky při všech právních jed-
náních souvisejících s rozhodnutím jediného 
společníka společnosti Služby města Králíky 
s.r.o., IČ: 26007959, při výkonu působnosti 
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valné hromady, zejména k vyjádření a pod-
pisu výše uvedených rozhodnutí jediného 
společníka jmenované společnosti při výkonu 
působnosti valné hromady, účasti u notáře a ke 
všem souvisejícím právním jednáním nutným 
k provedení zápisu změn vzniklých na zákla-
dě výše uvedených rozhodnutí v obchodním 
rejstříku.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zho-
tovení a šíření reklamy s mediální skupinou 
MAFRA, Za Pasáží 1609, 530 02 Pardubice dle 
nabídky tj. informační banner + hypertextový 
odkaz zdarma s celkovým počtem 75000 + 
75000 zobrazení v kraji Pardubickém a Mo-
ravskoslezském za cenu 7.500Kč bez DPH.

16. 7.
RM schvaluje záměr změny smlouvy 

o výpůjčce č.j. 2772/2012 ze dne 29. 6. 2012 
mezi městem Králíky a sdružením Králická 
organizace tvorby volnočasových aktivit 
(K.O.T.V.A.), o.s, se sídlem Husova 455, 
561 69 Králíky týkající se změny předmětu 
výpůjčky (hodnota vypůjčených nemovitých a 
movitých věcí) a ostatních náležitostí smlouvy 
v souvislosti s účinností NOZ, a ukládá MO 
záměr změny smlouvy zveřejnit na dobu 15 
dnů (odlišně o pravidel o pronajímání prostorů 
sloužících podnikání).

RM schvaluje příkazní smlouvu č.j. 
4600/2008 mezi městem Králíky a Společností 
přátel československého opevnění, o.p.s., se 
sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany na za-
bezpečení odborného řízení a provozu Muzea 
opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka, smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou.

RM schvaluje příkazní smlouvu č.j. 
2430/2011 mezi městem Králíky a sdružením 
Vojensko-historický klub ERIKA Brno, ob-
čanské sdružení, se sídlem Viniční 2845/136, 
615 00 Brno na zabezpečení odborného řízení 
a provozu Muzea čs. opevnění z let 1935-38 
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“, smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou.

RM schvaluje příkazní smlouvu č.j. 
4721/2006 mezi městem Králíky a společností 
ARMY FORT s.r.o., se sídlem Gajdošova 24, 
615 00 Brno na zabezpečení odborného řízení 
a provozu Vojenského muzea Králíky, smlouva 
se uzavírá na dobu neurčitou.

RM doporučuje schválit záměr prodeje 
pozemku st.p.č. 1686 – zastavěná plocha 
o výměře 5 m2 v k.ú. Králíky, který je evido-
ván na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí, 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku, 
nejméně však ve výši 130 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá předložit bod na 
jednání ZM.

RM k předloženému Plánu společných 
zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu 
Dolní Lipka nemá připomínky.

RM k předloženému Plánu společných 
zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu 
Prostřední Lipka nemá připomínky.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
3965/2014 mezi městem Králíky a Středním 
odborným učilištěm opravárenským, Králíky, 

Předměstí 427, příspěvkovou organizací Pardu-
bického kraje, se sídlem Předměstí 427, 561 69 
Králíky, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
3966/2014 mezi městem Králíky a Základní 
školou praktickou Králíky, příspěvkovou orga-
nizací Pardubického kraje, se sídlem Nábřežní 
130, 561 69 Králíky, smlouva se uzavírá na 
dobu neurčitou.

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce č.j. 
3967/2014 mezi městem Králíky a Vojensko-
-historickým klubem ERIKA Brno, občanským 
sdružením, se sídlem Viniční 2845/136, 615 00 
Brno-Židenice, smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou.

Město Králíky jako vlastník dotčeného 
pozemku p.p.č. 1210/1 – orné půdy v k.ú. 
Heřmanice u Králík souhlasí se stavebním 
záměrem – „Stavba rekreačních chatek se 
sociálním zařízením, místem stavby budou 
pozemky p.p.č. 375/2 – t.t. porost, p.p.č. 351/1 
– t.t. porost, p.p.č. 351/2 – t.t. porost a st.p.č. 
71 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Heřma-
nice u Králík“ pana J. K., Králíky, tj. souhlasí 
s přesahem požárně nebezpečného prostoru na 
veřejné prostranství.

RM souhlasí s prodloužením doby pro 
pořádání hudební produkce na 24:00 hodin, a 
to v souvislosti s pořádáním oslavy 50 let krá-
lického hokeje dne 26. 7. 2014 ve sportovním 
areále Gymnázia a základní školy Králíky, a to 
za splnění následujících podmínek:

- pořadatel vhodnou formou zabezpečí 
včasné informování občanů, kteří bydlí v bez-
prostředním okolí konání kulturní akce;

- pořadatel je povinen zabezpečit akci dosta-
tečným počtem pořadatelů tak, aby nedocháze-
lo k narušování veřejného pořádku; 

pořadatel akce musí v souladu s OZV č. 
PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách k zabez-
pečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastňuje větší počet osob, zabezpečit veškeré 
náležitosti plynoucí z citované právní úpravy 
tak, aby předešel vzniku požárních rizik;

- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními 
minimalizovat především vibrace a hlukové 
imise působící na okolí akce.

RM bere na vědomí a schvaluje vyčlenění 
finančních prostředků k pokrytí příspěvku na 
rekonstrukci chodníku u čp. 237 v Králíkách 
ve výši 250 tis. Kč a pověřuje odbor VTS 
vystavením objednávky s vítěznou společností 
soutěžící pro ŘSD.

RM bere na vědomí a schvaluje vyčlenění 
finančních prostředků k pokrytí příspěvku na 
objízdnou trasu v souvislosti s modernizací 
III/312 ve výši 360 tis. Kč a pověřuje odbor 
VTS vystavením objednávky společnosti EU-
ROVIA CS a.s., která v soutěži získala zakázku 
objízdných tras a spol. Služby města Králíky 
s.r.o. pro přípravu stavby.

RM bere na vědomí a schvaluje vyčlenění 
finančních prostředků na položení kabelu ve-
řejného osvětlení v Červeném Potoku ve výši 
200 tis. Kč a pověřuje odbor VTS vystavením 
objednávky spol. Služby města Králíky s.r.o.

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

tělocvičny ul. 5. května, Králíky“ ve složení: 
členové - Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, 
Mgr. Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček, 
Ing. Ladislav Tóth a náhradníci: Herbert Holly, 
Mgr. Martin Budiš, Ing. Jan Divíšek, Bc. Dana 
Nosková, Ing. Věra Kubíčková.

RM jmenuje komisi pro posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky – „Zateplení 
tělocvičny ul. 5. května, Králíky“ ve složení: 
členové Mgr. Martin Budiš, Herbert Holly, 
Ing. Štěpán Brus, Mgr. Jan Mlynář, Antonín 
Vyšohlíd a náhradníci Jana Ponocná, Ing. 
Ladislav Toth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. 
Věra Kubíčková, Petr Illichman.

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Stavební 
úpravy vnějšího pláště na objektu čp. 352 
v Králíkách“ a rozhodla, že uvedenou zakázku 
pro nedostatek nabídek ruší.

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Klub Na 
Střelnici Králíky - výměna sedadel“ a rozhod-
la, že smlouva o dílo bude uzavřena s firmou 
HOKO-VH s.r.o., Vlčnov 66.

RM vyhodnotila veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce na akci „Rekon-
strukce opěrné zdi u veřejných WC Králíky“ 
a rozhodla, že smlouva o dílo bude uzavřena 
s firmou BISA s.r.o., Pospíšilova 378, Hradec 
Králové.

RM schvaluje smlouvu o dílo na stavbu – 
„Rekonstrukce opěrné zdi u veřejných WC 
Králíky“ s firmou BISA, s.r.o., Pospíšilova 378, 
Hradec Králové.

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Červený Potok) pro školní rok 
2014/2015 z počtu 24 dětí o 3 děti (celkem 
27 dětí).

RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ 
Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 
(pracoviště Prostřední Lipka) pro školní rok 
2014/2015 z počtu 24 dětí o 2 děti (celkem 
26 dětí).

RM schvaluje odměny ředitelům, ředitel-
kám, vedoucím příspěvkových organizací 
zřizovaných městem Králíky podle přílohy 
tohoto zápisu.

RM schvaluje přímý finanční příspěvek 
ve výši 5.000 Kč panu Mgr. Jiřímu Součkovi 
na organizaci 26. ročníku Králického triatlonu, 
starostka přijímá záštitu nad touto akcí.

RM schvaluje přímý finanční příspěvek ve 
výši 4.000 Kč hokejovému oddílu TJ Jiskra 
Králíky na zajištění propagace historie hoke-
jového oddílu.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Pardubického kraje ve výši 70.000 
Kč na přípravu a konání akce CIHELNA 2014.

RM jmenuje komisi pro výběr uchazeče 
na pracovní pozici – pečovatelka ve složení: 
předseda Mgr. Martin Hejkrlík, členové: 
Bc. Bohumír Strnad, Jana Ponocná, Antonín 
Vyšohlíd, Mgr. Jarmila Berková, náhradník 
Irena Gáblerová. 

24. 7.
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
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k části pozemku p.p.č. 2074/7  - ostatní ploše o  
výměře cca 20 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, s panem 
J. B., Králíky, a to dohodou ke dni 31. 7. 2014.

RM schvaluje podání žaloby na zaplacení 
dluhu ve výši 2.052 Kč za pronájem části 
pozemku p.p.č. 651/18 – zahrady o výměře 
cca 410,5 m2 v k.ú. Králíky, který je zapsán 
na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, na 
povinnou V. V., Králíky, a to včetně provedení 
exekuce. Zároveň RM ukládá MO předložit 
právnímu zástupci města podklady k zahájení 
soudního řízení. 

RM schvaluje podnájem pozemků ve zjed-
nodušené evidenci p.č. 569 GP o výměře 
57 634 m2, p.č. 571/1 GP o výměře 1 690 m2 a 
p.č. 573/2 GP o výměře 16 998 m2 v k.ú. Pro-
střední Lipka, které jsou zapsány na LV č. 251 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí, za roční podnájemné 
ve výši 2.293 Kč společnosti ZEOS, s.r.o., se 
sídlem 561 69 Králíky. Prostřední Lipka 126, 
podnájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 
– po dobu trvání nájemního vztahu dle nájemní 
smlouvy č.j. 118/2014.   

RM bere na vědomí ukončení zjišťovací 
řízení vedeného podle zákona o posuzování 
vlivů na ŽP záměru „Silnice I/43 v úseku 
Lanškroun – Dolní Lipka“ a závěr zjišťovacího 
řízení, že záměr bude posuzován podle zákona 
o posuzování vlivů na ŽP.

RM souhlasí s realizací projektu s názvem 
Realizace společných zařízení v k.ú. Červený 
Potok a Králíky a jako budoucí nabyvatel re-
alizovaného společného zařízení se zavazuje, 
že bude provádět nezbytnou údržbu tohoto 
zařízení po dobu nejméně 5 let.

RM schvaluje záměr změny nájemní smlou-
vy ze dne 18. 3. 2011 mezi městem Králíky 
a paní J. B., Międzylesie, Polsko, zastupující 
firmu „CARO“, NIP: PL 8811186675, týkající 
se změny výše nájemného a jeho splatnosti, 
a to v měsících červen, červenec, srpen a září 
ve výši 15.000 Kč a ve zbývajících měsících 
ve výši 8.000 Kč, změna bude upravena dodat-
kem č. 1, a ukládá MO záměr změny smlouvy 
zveřejnit na dobu 15 dnů (odlišně od pravidel 
o pronajímání prostorů sloužících podnikání). 

RM doporučuje schválit v návaznosti na 
změnu nájemní smlouvy změnu smlouvy 
o budoucí kupní smlouvě ze dne 18. 3. 2011 
mezi městem Králíky a paní J. B., Międzylesie, 
Polsko, zastupující firmu „CARO“, NIP: PL 
8811186675, a to formou dodatku č. 1,  a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

RM doporučuje schválit dohodu o splácení 
dluhu v předloženém znění mezi městem 
Králíky a paní J. B., Międzylesie, Polsko, za-
stupující firmu „CARO“, NIP: PL 8811186675, 
který vznikl v souvislosti s neplněním nájemní 
smlouvy ze dne 18. 3. 2011, a ukládá MO 
předložit bod do jednání ZM. 

RM schvaluje v souladu s usnesením 
RM/2014/28/394 opravu písařské chyby v pří-
kazní smlouvě mezi městem Králíky a Spo-
lečností přátel československého opevnění, 

o.p.s., se sídlem Luční 199, 666 03 Hradčany 
na zabezpečení odborného řízení a provozu 
Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka, 
správné označení smlouvy je č.j. 3972/2014.

RM schvaluje v souladu s usnesením 
RM/2014/28/396 opravu písařské chyby 
v příkazní smlouvě mezi městem Králíky a 
sdružením Vojensko-historický klub ERIKA 
Brno, občanské sdružení, se sídlem Viniční 
2845/136, 615 00 Brno na zabezpečení odbor-
ného řízení a provozu Muzea čs. opevnění z let 
1935-38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“, 
správné označení smlouvy je č.j. 3971/2014.

RM schvaluje v souladu s usnesením 
RM/2014/28/397 opravu písařské chyby v pří-
kazní smlouvě mezi městem Králíky a společ-
ností ARMY FORT s.r.o., se sídlem Gajdošova 
24, 615 00 Brno na zabezpečení odborného 
řízení a provozu Vojenského muzea Králíky, 
správné označení smlouvy je č.j. 3973/2014.

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 
Z/180/14 přidělené městu Králíky rozhodnutím 
Pardubického kraje, rozpočtové opatření 14-38 
přidělené městu Králíky rozhodnutím Minis-
terstva práce a sociálních věcí ČR, rozpočtové 
opatření MK 35468/2014 OPP přidělené městu 
Králíky rozhodnutím Ministerstva kultury 
a rozpočtové opatření číslo  CZ.1.04/4.1.00/
B8.00001 přidělené na základě Smlouvy 
o vzájemné spolupráci při realizaci projektu 
„Systémová podpora rozvoje meziobecní 
spolupráce v ČR v rámci území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností“ a interní 
rozpočtové opatření číslo  201404, kterými se 
zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výda-
jích o částku  1.441.039,-Kč. 

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a re-
klamě č. 11/2014/913 na akci „Cihelna 2014“ 
se státním podnikem Lesy České republiky.

RM vzala na vědomí hospodářský výsledek 
společnosti EKO Králíky v.o.s. za I. pololetí 
2014.

RM schvaluje rozhodnutí hodnotící komise 
o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební práce 
na akci „Zateplení tělocvičny ul. 5. května, 
Králíky“ a rozhodla, že smlouva o dílo bude 
sepsána s firmou VHH THERMONT s.r.o., 
Troubelice 352, 783 83 Troubelice.

6. 8.
RM schvaluje změnu smlouvy o výpůjčce 

č.j. 2772/2012 ze dne 29. 6. 2012 mezi městem 
Králíky a sdružením Králická organizace tvor-
by volnočasových aktivit (K.O.T.V.A.), o.s, se 
sídlem Husova 455, 561 69 Králíky týkající se 
změny předmětu výpůjčky (hodnota vypůjče-
ných nemovitých a movitých věcí) a ostatních 
náležitostí smlouvy v souvislosti s účinností 
NOZ, a to na dobu určitou do 30. 6. 2017. 

RM ukládá MO pozvat oba žadatele, tj. 
manžele M. a J. B. a paní E. R., na jednání 
Rady města Králíky dne 13. 8. 2014 v 15:00 
h k projednání možností prodeje pozemků 
p.p.č. 3741/2 – t.t. porost o výměře 906 m2 
a p.p.č. 3741/3 – t.t. porost o výměře 888 m2 
v k.ú. Králíky, které jsou zapsány na LV 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pra-

coviště Ústí nad Orlicí, a poté předložit prodej 
pozemků na jednání ZM.

RM schvaluje instalaci žaluzií do oken 
v prostorech, které užívá Úřad práce ČR – 
kontaktní pracoviště Králíky, v bytovém domě 
čp. 352, který je součástí pozemku st.p.č. 203 
– zastavěné plochy v k.ú. Králíky, nemovitost 
je zapsána na LV 10001 u Katastrálního úřadu 
pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
a to z prostředků správce bytového fondu – 
společnosti Služby města Králíky, s.r.o. dle 
předložené nabídky, za podmínky dodržení 
zásad památkové péče. 

Město Králíky jako vlastník dotčených po-
zemků p.p.č. 1043/2 – ostatní plochy a p.p.č. 
1043/51 – ostatní plochy v k.ú. Králíky, které 
jsou zaspány na LV 10001 u Katastrálního 
úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí,  souhlasí dle § 96 stavebního zákona se 
stavebním záměrem – „Odstranění 50 m oplo-
cení včetně podezdívky, následné postavení 
plotu nového, p.pč. 1043/24 v k.ú. Králíky“ 
pana D. T., Králíky, a současně bere na vědomí 
informaci dle § 104 stavebního zákona a nemá 
připomínky. 

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 
3504 – orné půdy o výměře 1 227 m2 v k.ú. 
Králíky, který je zaspán na LV 10001 u Kata-
strálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště 
Ústí nad Orlicí,  společnosti ZENDULKA 
s.r.o., se sídlem 779 00 Bukovany 100 a to do 
dobu kratší 30 dnů, tj. od 11. 8. 2014 do 5. 9. 
2014, za účelem zřízení stavebního zázemí – 
uskladnění materiálu, nářadí a dočasné skládky 
zeminy za podmínky, že pozemek po ukončení 
užívání bude uveden do původního stavu.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu 
k prostorům sloužícím podnikání v přízemí 
v budově čp. 363, která je součástí pozemku 
st.p.č. 222 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky, 
který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrální-
ho úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí 
nad Orlicí, s paní M. K., Červená Voda, a to 
dohodou ke dni 31. 8. 2014. Zároveň RM 
ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu tohoto 
prostoru dle Pravidel pro pronajímání prostorů 
sloužících podnikání.

RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské 
sítě spočívající v právu vstupu i vjezdu na 
služebné pozemky p.p.č. 71/2, p.p.č. 104/3, 
p.p.č. 2231/3, p.p.č. 2231/5 a p.p.č. 2231/6 
v k.ú. Králíky, které jsou zapsané na LV č. 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, v rozsahu 
služebnosti za účelem provádění nezbytných 
prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí inženýrských sítí nebo s odstraně-
ním jejich havárie po celou dobu jejich fyzické 
i právní životnosti, pro oprávněnou společnost 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 
a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad 
Orlicí, a to na dobu neurčitou za jednorázovou 
náhradu 1.460 Kč + DPH. 

RM schvaluje dle Článku 4 odst. 4 písm. a) 
Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky pronájem městského bytu č. 6 
v bytovém domě čp. 352 v ul. Příční, který 
je součástí pozemku st.p.č. 203 – zastavěné 
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plochy v k.ú. Králíky, který je zapsán na LV 
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Kata-
strální pracoviště Ústí nad Orlicí, slečně M. V., 
Králíky, t.č. Šumperk, ve veřejném zájmu z dů-
vodu zajištění zdravotní péče obyvatel města 
a to na dobu určitou šesti měsíců v souladu 
s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky. 

RM schvaluje smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o připojení odběrného elek-
trického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN), ČÍSLO: 
14_SOBS01_4121022740 s firmou ČEZ 
Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 
00 Plzeň. 

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice 
III/31224 z Králík do Prostřední Lipky a MK 
na Velkém náměstí vč. vedení objízdných tras 
po komunikacích na území města Králíky z dů-
vodu zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní 
akce „Den Sil podpory AČR CIHELNA 2014 
Králíky“ v těchto termínech:

1) III/31224 - 22. 8. 2014 od 12:00 do 20:00 
a 23. 8. 2014 od 08:00 do 16:00 hod. 

2) MK Velké náměstí - 22. 8. 2014 od 15:00 
do 22:00 hod.

RM schvaluje darovací smlouvu mezi fir-
mou MADOS MT s.r.o., Lupenice a městem 
Králíky. Předmětem smlouvy je provedení 
dopravního značení při pořádání kulturní akce: 
„Den Sil podpory AČR Cihelna 2014 Králíky“. 

RM schvaluje umístění stavby na st.p.č. 
1402 v k.ú. Králíky firmě IKOV stavební s.r.o., 
Tovární 810, 538 21 Slatiňany. 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno 
b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění a § 30 odst. (3) zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění, uděluje souhlas 
příspěvkové organizaci Klub Na Střelnici 
Králíky k tomu, aby část svého rezervního 
fondu ve výši 200.000 Kč použila k posílení 
svého investičního fondu. 

RM, v souladu s § 102 odstavec (2) písmeno 
b) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v plat-
ném znění a § 31 odst. (2) písmeno c) zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění, ukládá pří-
spěvkové organizaci Klub Na Střelnici Králíky 
odvod z investičního fondu ve výši 300.000 Kč.

RM schvaluje dohodu mezi městem Králíky, 
P. B. a Armádou ČR o výcviku ozbrojených 
sil mimo území vojenských újezdů podle 
návrhu, který je součástí tohoto usnesení jako 
jeho příloha.

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajiš-
tění organizace výběru poplatků za parkování 
a provádění úklidu“ na akci „CIHELNA 2014“, 
konající se ve dnech  22. a 23. 8. 2014, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a Sdružením 
hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobro-
volných hasičů Králíky. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění 
organizace prodeje vstupenek, výběru poplatků 
za parkování a provádění úklidu“ na akci „CI-
HELNA 2014“, konající se ve dnech 22. a 23. 8. 
2014, která je uzavírána mezi Městem Králíky 
a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska 

- Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Lipka. 
RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění 

organizace prodeje vstupenek, výběru poplatků 
za parkování a provádění úklidu“ na akci „CI-
HELNA 2014“, konající se ve dnech 22. a 23. 8. 
2014, která je uzavírána mezi Městem Králíky 
a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - 
Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajiš-
tění organizace prodeje vstupenek“ na akci 
„CIHELNA 2014“, konající se ve dnech 22. 
a 23. 8. 2014, která je uzavírána mezi Městem 
Králíky a Klubem seniorů Králíky, o.s. 

RM schvaluje „Příkazní smlouvu na zajištění 
organizace prodeje vstupenek“ na akci „CI-
HELNA 2014“, konající se ve dnech 22. a 23. 8. 
2014, která je uzavírána mezi Městem Králíky 
a TJ Jiskra Králíky, o.s., oddíl ASPV Králíky. 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
k obecnímu bytu v domě s pečovatelskou služ-
bou na adrese  Králíky, Na Křižovatce 193, byt 
č. 4, paní A. G., Červená Voda, a to v souladu 
s Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví 
města Králíky.

RM schvaluje opakování inzertní propagace 
města Králíky v reedici nekomerční publikace 
„Města a obce Pardubicka“ v rozsahu 1 strany 
A5 za cenu 6.000 Kč bez DPH a ukládá vedou-
címu OŠKT upravit grafický návrh propagace.

RM schvaluje platový výměr Mgr. Zdeňky 
Křížkové, ředitelky školy Základní umělecká 
škola Králíky, s účinností od 1. 8. 2014

RM schvaluje změnu platového výměru 
Bc. Romany Fabiánové, ředitelky příspěvkové 
organizace Mateřská škola Moravská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí, s účinností od 1. 8. 2014.

RM schvaluje změnu platového výměru 
pana Zdeňka Večeře, vedoucího příspěvkové 
organizace Školní jídelna Králíky, s účinností 
od 1. 8. 2014.

RM schvaluje změnu platového výměru 
Jarmily Kainkové, ředitelky příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Pivovarská, Králíky, 
okres Ústí nad Orlicí, s účinností od 1. 8. 2014.

RM schvaluje změnu platového výměru Ing. 
Pavla Strnada, ředitele příspěvkové organizace 
Klub Na Střelnici, s účinností od 1. 8. 2014.

RM souhlasí se skácením 2 lip a 1 borovice 
na p.p.č. 653/1 v k.ú. Králíky a 1 javoru na 
p.p.č. 653/3 v k.ú. Králíky. Dále RM 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 žada-
tele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, 
bez ohledu na jeho kvalitu. 

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o po-
skytnutí příspěvků Sdružení obcí ORLICKO 
na financování aktuálních investičních a nein-
vestičních projektů v období let 2013 – 2024.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a re-
klamě na akci „Cihelna 2014“ se společností 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

RM schvaluje Smlouvu o propagaci a rekla-
mě na akci „Cihelna 2014“ se společností V A 
K S T A V, s.r.o.

RM schvaluje znění odpovědí na dotazy 
a ukládá starostce odeslat je tazateli do 8. 
srpna 2014.

RM považuje podnět k ochraně proti ne-
činnosti orgánů města Králíky za nedůvodný 
a ukládá starostce sdělit stanovisko RM Ing. 
M. M. do 8. srpna 2014.

RM žádá Pardubický kraj zohlednit sku-
tečnost likvidace nově objeveného odpadu 
v prostoru protitankového příkopu u K - S 17 
při sanaci skládky Dolní Lipka. Příkop směřuje 
k řece a byl s vysokou pravděpodobností k řece 
odvodněný drenáží, což může mít nemalý vliv 
na její znečišťování. Vzhledem k tomu, že se 
protitankový příkop nachází v KPO, požadu-
jeme po ukončení čištění ponechání příkopu 
v jeho původním profilu podle dokumentace 
z roku 1938, neboť bude součástí ukázky 
betonové hranice.

13. 8.
RM nedoporučuje schválit prodej jakékoliv 
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části pozemku p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu v k.ú. Červený 
Potok z důvodu, aby nedošlo k narušení sousedských a užívacích vztahů 
v dané lokalitě a dále aby nedošlo k narušení ucelených hranic pozemků. 
Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

RM schvaluje změnu nájemní smlouvy ze dne 18. 3. 2011 mezi 
městem Králíky a paní J. E. B., Międzylesie, Polsko, zastupující firmu 
„CARO“, NIP: PL 8811186675, týkající se změny výše nájemného 
a jeho splatnosti, a to v měsících červen, červenec, srpen a září ve výši 
15.000 Kč a ve zbývajících měsících ve výši 8.000 Kč, změna bude 
upravena dodatkem č. 1. 

RM schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci: „Zateplení tělocvičny ul. 5. května, Králíky“ s firmou VHH 
THERMONT s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice. 

RM nemá námitek ke změně původní smlouvy o dílo, schvaluje do-
datek č. 1 a pověřuje starostku města k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na zpracování změny č. 1 územního plánu Králíky.  

RM schvaluje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo s firmou Taxonia 
CZ, s.r.o., Chválkovická 503/88A, 779 00 Olomouc na zpracování LHO 
ZO Hanušovice s platností od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024.

RM schvaluje „Pravidla provozu střelnice Cihelna“ (PP/173/P/2014). 
RM bere na vědomí informaci o uzavřených darovacích smlouvách 

s firmou EKOLA České Libchavy, s.r.o. (27000 Kč), firmou HELI 
CZECH s.r.o. (10000 Kč), firmou TES-LAMP s.r.o. (5000 Kč) a firmou 
MotoTrade VM s.r.o. (6000 Kč).

RM bere na vědomí výsledek výběru pracovníka na pozici Pracovník 
v sociálních službách – pečovatel/ka.

RM schvaluje smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb na 
akci CIHELNA 2014 s firmou DOSON spol. s r.o., Stéblová 66, 533 
45 Opatovice nad Labem.

20. 8.
RM schvaluje nový záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání 

v bytovém domě čp. 352, který je součástí pozemku st.p.č. 203 v k.ú. 
Králíky, nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrál-
ního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 
Jedná se o prostory provozní místnosti a příslušenství (čekárna, chodba, 
sklad a sociální zařízení) v přízemí bytového domu o celkové výměře 
57,2 m2, účel pronájmu - nespecifikován, nájemné ve výši 960 Kč/m2/
rok a RM ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.

RM schvaluje nový záměr pronájmu prostoru – garáže ve stavbě bez 
čp/če, která je součástí pozemku st.p.č. 1675 v k.ú. Králíky, nemovitost 
je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Par-
dubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Prostor se nachází 
v přízemí v levé části stavby, je o výměře 10,5 m2, účel pronájmu - ga-
ráž, nájemné ve výši 525 Kč/měsíc a RM ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit.

RM doporučuje, aby ZM na svém jednání schválilo prodej obou 
pozemků, tj. p.p.č. 3741/2 – t.t. porostu o výměře 906 m2 a p.p.č. 3741/3 
– t.t. porostu o výměře 888 m2 v k.ú. Králíky, a to současně. Nemovitosti 
jsou zapsány na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Orlicí. Zároveň RM ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM dne 8. 9. 2014.

RM schvaluje instalaci žaluzií do okna v prostorech, které užívá 
paní Zdenka Málková, bytem Nádražní 841, 561 69 Králíky (prostor 
kadeřnictví), v bytovém domě čp. 352, který je součástí pozemku st.p.č. 
203 – zastavěné plochy v k.ú. Králíky, nemovitost je zapsána na LV 
10001 u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad 
Orlicí, a to z prostředků správce bytového fondu – společnosti Služby 
města Králíky, s.r.o. Instalaci provede stejná firma, která bude provádět 
instalaci žaluzií v prostorách, jež užívá úřad práce, a dále budou dodrženy 
podmínky stanovené orgánem státní památkové péče. 

RM schvaluje instalaci žaluzií do dvou oken v prostorech, které 
v současné době ještě užívá paní P. Š., Králíky (prostor kosmetiky) 
a který bude od 1. 10. 2014 volný k pronájmu, v bytovém domě čp. 
352, který je součástí pozemku st.p.č. 203 – zastavěné plochy v k.ú. 
Králíky, nemovitost je zapsána na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro 
PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to z prostředků správce 
bytového fondu – společnosti Služby města Králíky, s.r.o. Instalaci pro-

vede stejná firma, která bude provádět instalaci žaluzií v prostorách, jež 
užívá úřad práce, a dále budou dodrženy podmínky stanovené orgánem 
státní památkové péče. 

RM bere na vědomí informace od pana V. Z., Chrudim ohledně pro-
deje svých nemovitostí v k.ú. Horní Lipka a ukládá MO být s panem 
Z. nadále v kontaktu.

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemků p.p.č. 458 – ostatní 
plochy o výměře 946 m2, p.p.č. 463/1 – ostatní plochy o výměře 490 
m2, p.p.č. 463/4 - trvalého travního porostu o výměře 352 m2, p.p.č. 
595/3 – ostatní plochy o výměře 400 m2 a p.p.č. 767/2 – ostatní plochy 
o výměře 510 m2 v k.ú. Dolní Hedeč, které jsou zapsány na LV 10001 
u Katastrálního úřadu pro PK, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, 
společnosti AGROFRUCT a.s., se sídlem K Třešňovce 247, 533 75 Dolní 
Ředice za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem 
a ukládá MO předložit záměr prodeje na jednání ZM. 

RM schvaluje rekonstrukci bytu č. 14 v nemovitosti čp 660/2, ulice 
V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje rekonstrukci bytu č. 8 v nemovitosti čp. 658/1, ulice 
V Bytovkách, Králíky.

RM schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektu s Ing. Marií 
Skybovou, Ph.D. a pověřuje starostku města k podpisu smlouvě o dílo 
na zpracování projektu – Posouzení vlivů Změny č. 1 územního plánu 
Králíky na životní prostředí (SEA) a na soustavu Natura 2000 dle § 45 
i) zákona č. 114/92 Sb..  

RM bere na vědomí předloženou výroční zprávu VHK Erika Brno.
RM neschvaluje návrh Ing. Romana Kosuka pro poskytnutí bez-

úplatné inzerce v Králickém zpravodaji v rozsahu 1 strana A4 všem 
zaregistrovaným subjektům pro říjnové volby do místního zastupitelstva.

RM schvaluje návrh Příkazní smlouvy mezi městem Králíky a panem 
B. G., Králíky a ukládá vedoucímu OŠKT zajistit nezbytné organizační 
záležitosti k provedení opravy pietního místa. 

RM v návaznosti na usnesení RM/2014/29/429, RM/2014/29/430, 
RM/2014/29/431 a RM/2014/31/477 doporučuje všem členům Zastupi-
telstva města Králíky zúčastnit se prohlídky technického stavu budovy 
čp. 9, která je součástí pozemku st.p.č. 67 v k.ú. Dolní Lipka, která se 
uskuteční dne 4. 9. 2014 v 15:00 h. 

RM ukládá starostce pověřit právníka města  Mgr. Urbana zpracová-
ním odpovědi pro Ing. M. M. ve věci podnětu k odstranění vad řízení.
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Výročí 140 let SDH Králíky
Redakce KZ obdržela text proslovu  

přednesného starostou SDH Králíky panem 
Ladislavem Křivohlávkem u příležitosti ha-
sičeské pouti v měsíci červnu 2014. Protože 
se jedná o celkové shrnutí historie našeho 
hasičského sboru, otiskujeme tento proslov 
v celé jeho délce. 

Před 140 lety a to 1. srpna 1874, byl 
založen ve městě hasičský spolek v počtu 
56 členů, starostou byl zvolen Josef Grond 
a velitelem Gottfried Schrámek, majitel 
hotelu.

K založení hasičského spolku, vedla 
místní obyvatelé neutěšitelná situace ve 
vznikajících požárech, ať v husté zástavbě 
města, tak v dřevěných obydlích na venko-
vě, kde převládala zemědělská a řemeslná 
malovýroba.

K osvětlení se používalo svící, petro-
lejových lamp a začínajícího svítiplynu. 
Založení hasičů, bylo podporováno místním 
obyvatelstvem i představiteli města. Nadše-
ní pro dobrou věc a ušlechtilou myšlenku 
„pomoci bližnímu v nouzi“ pomáhalo pře-
konávat překážky. Složitější bylo zajištění 
peněz na nákup hasičské techniky a dalších 
potřeb pro zdolávání požárů.

Nakupovala se vědra, ale i jednoduchá 
pumpa ze dřeva s ručním pohonem na 
dvoukoláku. V roce 1897 se zakoupil me-
chanický výsuvný žebřík.

6. srpna 1899 proběhla oslava k 25 výročí 
založení hasičů a vyznamenaní členové 
obdrželi stříbrnou pamětní minci, věnova-
nou sborem.

V té době  začal být hasič ctěn a vážen. V 
roce 1907 umírá velitel hasičů pan Schrá-
mek, který tuto funkci zastával 33 roků.

Po roce 1918 vznikla Československá 
republika a město se přejmenovalo na Krá-
líky. Hasiči ve své práci pokračovali dále, 
zakoupila se dvoupístová ruční stříkačka 
na čtyřkolovém podvozku tažená koňským 
spřežením.

Přichází rok1933, kdy byla zakoupena 
první motorová stříkačka značky FLÁDR, 
sbor v tu dobu vlastnil dvě ruční stříkačky, 
výsuvný žebřík na dvoukoláku a dva po-
jízdné navijáky na hadice.

Z období mezi světovými válkami se 
nedochovalo mnoho údajů, ale sbor měl až 
105 členů. Toto bylo krátké shrnutí činností 
hasičů do konce druhé světové války. Tyto 
údaje byly vyhledány v Městském muzeu.

Po osvobození naší republiky, začali při-
cházet do pohraničního městečka Králíky 
noví osídlenci a bylo zapotřebí zajistit bez-
pečnost obyvatel, živnostníků, podnikatelů, 
ale i majetku státu v případě požáru.

A tak 22. srpna 1945 v hostinci u Zlaté 
koruny se sešlo 33 místních mužů, aby zalo-
žili dobrovolný hasičský sbor v Králíkách, 
se stanoveným programem pro činnost 
sboru a výzvou „obětavou a dobrovolnou 
prácí pro blaho bližního“.

Jako 1. český starosta byl zvolen br. Ota-
kar Štěpán, jeho náměstek Josef Moravec 

a velitel František Motl.
Na Valné hromadě v prosinci, byl zvolen 

nový výbor a to bratři, starosta - Jindřich 
Kočí, místostarosta - František Kylar, veli-
tel - Láďa Maleček, zástupce - Josef Mora-
vec, jednatel - Kincl, pokladník - Havlíček, 
vzdělavatel - Motl, a další členové výboru 
a to bratři Kristl, Brůna, Šejvl, Pecháček, 
Cabalka, Kalousek, Kubelka, Toman a 
tehdy mladý Jenda Čuma, známí členové 
sboru byli bratři Kopic, Pelikán, Jarda 
Kubíček, Stárek, Vojtěchovský, Ptáčník, 
Mareš, Bílek, Řehák Stanislav st., Kaplan, 
Špindler Jarda a další.

Mnozí z nás, dříve narozených, si pama-
tují na některé jmenované členy.

Nesmím zapomenout na bratra Oldřicha 
Kylara, který začal psát pamětní knihu, kde 
poutavě popisuje každý rok práce hasičů se 
všemi starostmi i radostmi. Jak se pořádaly 
hasičské plesy, zábavy, jako Josefovské 
a Kateřinské a z vydělaných peněz se na-
kupovala hasičská výzbroj a výstroj, zbytek 
byl na činnost spolku. Dále popisuje, jak 
tvrdě hasiči prováděli nácviky na okrskové 
soutěže, aby zvítězili a mohli postoupit na 
okres, kde měli největšího rivala - hasiče 
z tehdy okresního Žamberka, ale i Líšnice 
a Písečné.

Nejen výcvik, námětová a ukázková 
cvičení, ale i zimní školení jim pomáhalo 
v přípravě na hašení požárů. Na zásahy 
a soutěže se jezdilo s hasičským vozem Tat-
ra a cisternou Mercedes, v roce 1949 místní 
sbor zakoupil starší terénní auto Steyer.

Po provedených prověrkách pohotovosti 
a správy Červeného kříže obdrželi sanitu Š. 
Tudor, na převoz zraněných a nemocných 
občanů Králicka.

Na tuto techniku, bylo však zapotřebí 
větších garáží. Hasičárna na Malém náměstí 
nevyhovovala, o nové zbrojnici se jen mlu-
vilo a povolení na stavbu stále nebylo. A tak 
se alespoň chodilo na brigády čistit cihly.

V roce 1950 se soutěžilo o dokonalého 
hasiče a obě Králická družstva, byla mezi 
prvními. Otázky byly ze znalostí samaritá-
nů, strojů, hadic a hašení požárů.

V témže roce, bylo vydáno stavební 
povolení, ale pouze na 2 garáže.

Hasiči ale viděli do budoucna a začali 
stavět 4 garáže, a tím vznikly potíže s nad-
řízenými orgány i s nedostatkem stavebního 
materiálu, přesto byla stavba dokončena 
v roce 1953. Další problém byl se schůzo-
váním, to probíhalo po místních hostincích, 
a při práci ve zbrojnici nebylo kam jít na 
záchod, ani kde si umýt ruce.

Tyto údaje, jsem čerpal z pamětní knihy, 
kterou kronikář br. Kylar přestal psát v 52 
roce.

Někteří odcházejí a jiní přicházejí a tak 
začátkem 60tých let, nastupují mladí hasiči, 
někteří zde bydlí, nebo přicházejí do Králík 
pracovat, vzpomenu na bratry Moravce 
Otu, Kohla Jardu, Černocha Tondu, Tram-
potu, Zahálku a další, kteří se zapojili do 

práce sboru. V tu dobu se stavěl sušák hadic.
Všechny garáže byly zaplněny požární 

technikou a to CAS 16 Praga RN, DA Praga 
RN s pož. stříkačkou a terénním ZILem 
s cisternou na 2 kubíky vody.

V roce 1964 se zahájila tak dlouho 
očekávaná přístavba klubovny, sociálního 
zařízení a skladu pohonných hmot. Díky 
starostovi br. Bílkovi a pracovitým hasičům 
byla koncem 65 roku zkolaudována.

A činnost – každý rok se řádně cvičilo 
na soutěže, jezdilo se k vzniklým požárům, 
provádělo se školení a pořádaly se plesy 
a zábavy.

Začátkem 70 let byl zvolen starostou br. 
Láďa Maleček, jeho zástupce Ota Moravec 
a velitel Ota Souček.

V roce 1972 Měst. Národní výbor pro 
sbor zakoupil nové hasičské auto CAS 
25 RTH s kabinou pro celé družstvo a 
kapacitou 3.5 kubíku vody, o rok později 
zakoupili terení automobil ARO 461, které 
bylo používáno hlavně pro mládež.

Rovněž se začala stavba dvou bytovky 
pro hasiče, dokončena byla v roce 1975.

V roce 1974 proběhly změny ve vedení 
sboru, odstoupil br. Maleček a nastoupil 
br. Ota Moravec, br. Trampota, pod jeho 
vedením se dařilo oddílu mladých hasičů 
s názvem Sněžník, kde vyrůstali Jenda 
Divíšek, Mirek Knápek, Petr Novák, bratři 
Vackové, Vlastik Kubíček a Vaclav Venc.

V polovině roku byl v Králíkách zřízen, 
Veřejný požární útvar, kde ve 3 směnách 
se střídalo 9 příslušníků a jeho velitelem 
se stal Ota Moravec.

V létě 1976 se zahájila stavba budovy 
pro VPÚ,  na které se svojí prací podíleli 
i dobrovolní hasiči v počtu několika set 
odpracovaných hodin.

Ve vedení sboru byli br. Trampota, br. 
Moravec, br. Jireš Václav a br. Novotný 
Stanislav. Dále se dařila práce s mládeží, 
kterou vedl br. Řehák Standa, Vlček Zdeněk 
a Kalousek Václav. 8. října 1978 se útvar 
přestěhoval do nové budovy zbrojnice. 
Naplánovala se přestavba klubovny. Než 
započala, hasiči stačili postavit na místním 
koupališti bufet, šatny a sociální zařízení to 
vše však museli předat TS. V roce 1980 byla 
zahájena rekonstrukce klubovny, sociálek 
a přístavba malé klubovny, toto organizo-
vali předseda Novotný a velitel Jireš, díky 
pracovitým členům sboru byla ukončena na 
podzim v roce 1981. 

Jen v krátkosti vzpomenu na přestavbu 
Střelnice a stovky odpracovaných hodin 
naším sborem. Nebyli jsme jen stavbaři, ka-
ždý rok se prováděly preventivní prohlídky 
komínů a topidel, v průměru 25 provozoven 
a 220 obytných domů. 

V kultuře náš sbor pořádal mnoho let 
Hasičské bály: Tato tradice skončila na 
začátku 90 let, neboť nájem a topení byly 
neúnosné. A tak naši členové začali pořádat 
diskotéky v hasičské klubovně, ty nám 

(pokračování na následující straně)
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hadejmuzeum@seznam.cz
Vážení přátelé,
přinášíme Vám řešení hádanky z minulého čísla zpravodaje a 

také hádanku novou. Přejeme hodně štěstí v hádání!

Řešení hádanky č. 1
Lis na hrací karty.

Vaše tipy posílejte na adre-
su hadejmuzeum@seznam.
cz nebo je napište na papír, 
vložte do obálky s Vaším 
jménem a vhoďte do poštov-
ní schránky muzea. Hadač, 
který do konce roku uhodne 
alespoň tři hádanky, postupuje 
do slosování o roční vstupné 
do muzea zdarma. Poukaz na 
vstupné zdarma je přenosný 
mezi členy  užší rodiny (pra-
rodiče, rodiče, děti).

Za MM Králíky Michal Kos

Hádanka č. 2
a) masážní strojek
b) rádélko na tvarování těsta
c) ruční pračka

zakázalo vedení města.
V roce 94 vzniklo soutěžní družstvo žen. 

Cvičilo se na okrskové soutěže a málokdy, 
se stalo, že družstva nepřivezla medaile. 
Jezdilo se také na různé pohárovky, ale 
tam se nám moc nedařilo, neměli jsme 
tak výkonný stroj a závodní hadice, jako 
některé sbory.

Na výjezdy k  požárům, nehodám 
a technickým zásahům nás svolával HZS. 
V dřívějších letech se jezdilo hlavně k po-
žárům, vždyť na okrese se nám přezdívalo 
ohnivá země. Nyní převažují dopravní 
nehody a technické zásahy. Při vyhlášení 
poplachu se mnohdy seběhlo celé výjez-
dové družstvo.

V současnosti náš sbor čítá 67 členů 
z toho je 48 mužů, 16 žen a 3dorostenci. 
Výjezdové družstvu je 14 členné a jeho 
velitel je br. Mánek Jiří.

Co říci na závěr,určitě by se dalo psát 
mnohem více o práci, ale po stručném 
shrnutí 140 let činnosti dobrovolných ha-
sičů města Králíky, zjišťujeme že se sbor 
dostává do situace, kterou řešili naši bratři 
asi tak před 70lety a to konkrétně hasičárnu. 

Výročí 140 let SDH Králíky
Myslíme tím hlavně prostory garáže, neboť 
velikostí na dnešní techniku již neodpo-
vídají a co klubovna nebo šatna, kam se 
skříněmi a ostatními věcmi. S přestavbou 
staré hasičárny, nelze počítat, neboť všichni 
víme, jak se k nám v roce 1990 zachovalo 
vedení města a proč rozhodli – o nás bez 
nás!!

Na závěr děkuji našemu vedení města 
v čele se starostkou pani Janou Ponocnou, 
za dobrý přístup k SDH a věříme, že naše 
spolupráce bude nadále dobrá.

Dále děkuji starostce okresního sdružení 
hasičů Čech Moravy a Slezska Evě Faltu-

sové za jeji návštěvu a spolupráci s naším 
sborem. Vedení a členům HZS děkuji za 
jejich dobrou spolupráci. Samozřejmě dě-
kuji všem našim členům za jejich práci pro 
SDH Králíky, ať to jsou starší členové, kteří 
si své již odpracovali, nebo ti, co s aktivní 
prácí budou končit a hlavně těm mladším, 
pro které práce ve sboru pokračuje nebo 
začíná, řiďte se heslem našich předchůdců 
„Bližnímu ku pomoci a vlasti k ochraně“.

Do dalších let ať nás všechny hasiče 
ochraňuje náš patron svatý Florián. 

Starosta SDH Králíky
Křivohlávek Ladislav

Poděkování
Dobrovolní hasiči Králíky děkují, městu 

Králíky za dobrou spolupráci při uskutečně-
ní Hasičské pouti s oslavou 140 let založení 
dobrovolných hasičů v Králíkách a dětským 
dnem. Rovněž poděkování patří všem 

sponzorům této akce konané 14. 6. 2014 na 
Velkém náměstí. Dále děkuji hasičům, kteří 
se zúčastnili na přípravě a zdárném průběhu 
hasičské pouti a zajištění parkoviště na 
Cihelně 2014 i když nám nepřálo počasí.

Za SDH Králíky
starosta Křivohlávek Ladislav

ÚSTECKÝ AUTOSALON
EKOMOBILITA 2014

Zveme Vás na 16. ročník Ústeckého autosa-
lonu, který se bude konat v sobotu 27. 9. 2014 
od 9 do 17 hodin v areálu dílen Střední školy 
automobilní v Ústí nad Orlicí – Hylvátech. 

K vidění budou nové vozy, motocykly, 
autobusy a nákladní vozy, traktory, zvedací 
a stavební technika, historické automobily a 
motocykly (letos zaměřené na vozidla západní 
produkce). 

V expozici EKOMOBILITA bude možné 
shlédnout jak firemní elektromobily, tak 
hobby stroje. 

Součástí akce bude motoshow a trialshow, 
problematiku bezpečnosti silničního provozu 
přiblíží BESIP, Policie ČR, složky IZS a Čes-

ký červený kříž. 
Připraveny budou i atrakce a soutěže pro 

děti i dospělé včetně dětského skákacího 
hradu.

Během dne proběhnou módní přehlídky 
pracovního a sportovního oblečení. 

Součástí akce je i Den otevřených dveří 
v areálu teoretické výuky na Dukle, kde bude 
možné shlédnout moderní výukové prostory, 
areál autoškoly i tělocvičnu s horolezeckou 
stěnou.

Celou akci zakončí koncert skupin Sekwen-
za a Wasabi.

Ing. Karel Beran
Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí 

Obec Orličky nabízí pronájem 
bytu. Adresa bytu: Orličky čp. 
190. Velikost bytu: 3+kk. Kate-
gorie: I. Nadzemní podlaží: 2. 
Podlahová plocha bytu celkem: 
83,5 m2. Základní nájemné (bez 
el., topení, vody): cca 4000,-Kč. 
Možnost nastěhování – září 2014. 
Kontakt: 603314074.

Nabízím k pronájmu hezký 
byt 3+1 v obci Malá Morava, 
nájem 2.600 Kč + inkaso.
Tel. 776 134 582.

(pokračování z předchozí strany)
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Vážení občané!
Volby do zastupitelstev měst a obcí jsou nejen vystavením účtu dosavadnímu vedení města, ale také i možnost 

nasměrování dalšího vývoje. Není nám lhostejné, jakým směrem se Králíky vydají. Uvědomujeme si možné 
nebezpečí kolektivního rozhodování, nemalých závazků vzniklých v současném i minulém volebním období, 
odpovědnost za svá rozhodnutí i rozhodnutí jiných. 

Právě volba NEZÁVISLÝCH - nezávislých kandidátů na organizacích města jsou možnou alternativou nad-
cházejících voleb. Nabízíme nový NEZÁVISLÝ pohled na „věc“, NEZÁVISLÝ přístup při řešení problematiky, 
NEZÁVISLÉ odborné zkušenosti nabyté ve světě, odstup od titěrných problémů. 

NABÍZÍME to nejdůležitější – NOVÉ VIZE, NOVÉ SÍLY, NOVÁ a SPRAVEDLIVÁ ŘEŠENÍ při správě města:
▬► hospodárný a srozumitelný rozpočet obce

▬► investiční plány hodnotit z hlediska potřebnosti 
města i přidružených vesnic

▬► veřejné finance a účty pod kontrolou občanů 

▬► město jako služba, ne servis pro vyvolené, 
zlepšení komunikace s úřadem

▬► podporu vzniku nových pracovních míst včetně 
podpory studentů k získání pracovních pozic 
v regionu

▬► bezplatný internet pro obyvatele 

▬► snížení poplatků za odvoz odpadu a stočné

▬► ocenění významných úspěchů obyvatel Krá-
lík, příspěvek novým občánkům

▬► zlepšení dopravního spojení

▬► trvalé zajištění dostupnosti a rozšíření zdravot-
nických a sociálních služeb

▬► získání dotací a podpor pro další investice

▬► spravedlivou podporu neziskových organiza-
cí, škol, farnosti, kultury, sportu a cestovního 
ruchu

▬► rychlé dokončení oprav či údržby všech pří-
jezdových komunikací k domům v obci a to i na 
vesnici, chodníků a osvětlení

▬► vyžadování osobní odpovědnosti za učiněná 
rozhodnutí

Nevěřte slibům, které se opakují, jakož i kandidátům, jejichž kandidatura se opakuje, svým postojem za 8 
i více let, přestože byli ve vedení města či jimi zřízených organizací, městu dle našeho názoru nepomohli, 
naopak jej zadlužili. Chcete-li změnu, splnění přání občanů přijďte volit NEZÁVISLÉ!

Volební program ČSSD Králíky
pro volby do ZM Králíky 2014

• prosadíme porodné ve výši 10.000,- Kč pro děti jejichž rodiče mají
trvalé bydliště v Králíkách

• v rámci projektu „Zelená úsporám“ podpoříme výměnu starých kotlů za nové
• zajistíme cenově dostupné stravování pro seniory a rodiny s dětmi,

kteří mají trvalé bydliště v Králíkách
• zajistíme přímé autobusové spojení s Brnem „KRÁLICKÝ EXPRES“
• s podporou krajských, národních a evropských dotačních programů

vybudujeme Penzion pro seniory s bazénem a regeneračním centrem
• v součinnosti s Pardubickým krajem se budeme pravidelně spolupodílet na

provozních nákladech Středního odborného učiliště opravárenského Králíky
• s podporou národních a evropských peněz postavíme novou základnu

pro hasiče a zřídíme výjezdové stanoviště záchranné služby 

Staňte se aktivními obyvateli, kteří vědí, v jakém městě chtějí žít a chtějí pro to něco udělat.

Každý hlas rozhoduje o lepší budoucnosti.

Zveme všechny občany k volbám.
Jana Kašparová – volební lídr
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Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města Králíky konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Králičáci
Typ volební strany: Sdružení politické strany Česká strana regionů a nezávislých kandidátů

1. Renáta Tóthová, 25 let, řidička, Červený Potok, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
2. Mgr.Jiří Souček, 69 let, důchodce,  Králíky, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
3. Pavel Mačát, 47 let, živnostník, Králíky, bez politické příslušnosti, navržen Českou stranou regionů
4. Krejčí Zdeněk, 57 let, důchodce, Králíky, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
5. Tomáš Pospíšil, 49 let, vedoucí skladu Tes-lamp, Králíky, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
6. Jaroslav Bednář 36 let, Králíky, zaměstnanec v automobilovém průmyslu, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
7. Josef Skalický, 31 let, řidič, Králíky, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
8. Daniela Jungvirtová, administrativní pracovnice, 22 let, Králíky, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
9. Vítězslav Kmiť, živnostník, Dolní Hedeč, 39 let, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
10. Vít Kameník, 33 let, živnostník, Králíky, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
11. Jiří Látal, 34 let, majitel autoservisu, Králíky, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
12. Radek Rakaš, Králíky, 33 let, majitel stavební firmy, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
13. Luboš Tomek, Králíky, 34 let, majitel stavební firmy, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát
14. Michal Hinkelmann, 27 let, zaměstnanec v automobilovém průmyslu, bez politické příslušnosti
15. Tadeáš Souček, 19 let, student, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

Králičáci
Jsme novým volebním subjektem a jednou z našich priorit je řadový občan, jeho potřeby a zájmy, které chceme 
v nastávajícím volebním období hájit proti úzkým klientelistickým zájmovým skupinám.

Věříme, že nezklameme Vaší důvěru….    Náše vize zveřejníme v podrobném volebním programu.
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NAŠI KANDIDÁTI ŘEKNOU
ANO   NE
► rozvoj i  všech forem 

podnikání aby byla za-
bezpečena práce pro 
všechny, kteří chtějí pra-
covat (viz. OMB, FORM-
PLAST, K-SEVEN)

► vytváření podmínek pro 
školy a školky (nová fi-
remní školka pro děti 
zaměstnanců OMB)

► rozvoji zájmové činnosti 
mládeže a dětí včetně 
sportovních aktivit (za-
chování vstupu pro děti 
do sportovního areálu 
zdarma)

► podpoře rodin s dětmi 
(např. vybudováním do-
pravního hřiště, podpora 
dětí na letních aktivitách)

► rozvoj sociálních slu-
žeb, zejména pro seni-
ory, podpora programu 
KAVČA (Králická akade-
mie volného času)

► zvyšování nezaměstna-
nosti

► korupci

► plýtvání prostředky města

► snižování dostupnosti 
zdravotní péče, včetně 
pohotovostních služeb a 
zubní ambulance

► snižování dopravní ob-
služnosti nejen pro inte-
grované obce

KANDIDÁTNÍ LISTINA KSČM
pro volby do zastupitelstva Města Králíky konané ve dnech 
10. – 11. října 2014.

1. Antonín Vyšohlíd, 58 let, místostarosta, bez pol. příslušnosti

2. Pavel Šiko, 56 let, dělník, KSČM

3. René Kubíček, 41 let, dělník, bez pol. příslušnosti

4. Stanislav Tutko, 45 let, manažer, KSČM

5. Jiří Černý, 35 let, operátor, bez pol. příslušnosti

6. Jaromír Procházka, 66 let, důchodce, KSČM

7. Jiří Panuš, 69 let, důchodce, bez pol. příslušnosti

8. Zdeněk Kubíček, 67 let, důchodce, KSČM

9. Vilém Springer, 65 let, důchodce, KSČM

10. Milada Koželová, 62 let, dělnice, KSČM

11. Jiřina Mácová, 64 let, důchodkyně KSČM

12. Josef Faltus, 74 let, důchodce, KSČM

13. Evžen Černý, 68 let, důchodce, KSČM

14. Anna Kubíčková, 67 let, důchodce, KSČM

15. Antonín Svoboda, 68 let, důchodce, KSČM



Králický zpravodaj 9/2014 - 28

VOLBA PRO MĚSTO
naše společná budoucnost

Vážení spoluobčané,
chystáte se rozhodnout, komu dáte svůj hlas v komunálních volbách? 
Zatímco volby do státních orgánů znamenají šanci pro zavedené  politické strany české politické 

scény, volby komunální nabízejí prostor pro malá místní uskupení. 
VOLBA PRO MĚSTO dává šanci lidem, jejichž znalosti, zkušenosti a schopnosti je předurčují 

k tomu, aby mohli výrazně kvalitativně ovlivnit veškeré procesy rozhodování v našem městě. 
Věříme, že ačkoliv většina občanů politikům příliš nevěří, v rámci svého města je tomu jinak. Ob-

čané mohou dát šanci lidem, které znají a ke kterým mají důvěru. Na politické orientaci kandidátů 
už pak příliš nezáleží. Naše hnutí VOLBA PRO MĚSTO nabízí do komunálních voleb zodpovědné 
kandidáty, kterým není lhostejný současný stav či budoucnost jejich města.

Chceme zlepšovat kvalitu života v našem městě. Žijeme s Vámi, jsme s Vámi v neustálém kontaktu 
a o Vaše názory se budeme opírat při rozhodování o podstatných věcech. 

Vážíme si každého názoru, byť nemusí vždy vyznít lichotivě. Chceme, aby se komunální politika 
stala opravdovou službou Vám občanům, za Vaši spoluúčasti a pod Vaší kontrolou. 

Město je zde pro nás občany a ne my občané pro město.
VOLBA PRO MĚSTO - kandidáti do komunálních voleb:
1. Ing. Ladislav Tóth  6. Mgr. Jaroslav Maixner 11. Libuše Jungvirtová
2. Bc. Čestmír Doubrava 7. Josef Kopecký 12. Petra Glazarová
3. Bedřich Novotný 8. Mgr. Petra Doubravová 13. Marcela Kalousová
4. Mgr. Petr Fiebiger 9. Filip Glazar 14. Jan Daniel
5. Ing. Jan Reichl 10. Martin Večeř 15. Ing. Tomáš Rýc

www.facebook.com/volbapromestokraliky
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Králický tuzemák
Králická vodka K2

79.90 Kč
Poctivá cena každý den
Přivezu až k vám domů!
Objednávky 774 696 111

nebo e-mail:
j.kralik@ centrum.cz

MUDr. Matuška Jiří
Ordinace ortopedie a manuální medicíny
- poskytuje komplexní diagnostiku ortopedických 

onemocnění s použitím ultrazvukových metod 
- léčbu s užitím nové účinné metody

RÁZOVÉ VLNY 
- léčbu degenerativních onemocnění moderními 

regeneračními postupy 
Ordinační doba liché úterý od 15:00 do 18:00 hodin 
Štíty, náměstí Míru 53.
Objednat se můžete denně na telefonu 722939029.
Zábřeh, poliklinika budova C - Po, St, Čt od 8.00 
do 16.00 tel 583411944

Jazykové kurzy Krabec
I v letošním roce tradičně otevíráme jazykové kurzy 

němčiny a angličtiny pro začátečníky, mírně pokročilé 
i pokročilé.

• Moderní formy výuky s důrazem na komunikační 
dovednosti ve vybavené soukromé učebně 

• Maximální počet účastníků jednoho kurzu: 6
• Trvání kurzu říjen 2014 – duben 2015, 25 lekcí po 

1,5 hod, 1x týdně 
• Výuka v podvečerních hodinách (17.00 – 20.30) po 

dohodě se studenty
• Přihlášky telefonicky nebo mailem do 28. 9. 2014 
• Nabízíme i organizaci kurzů pro zaměstnance firem

Bližší informace Vám rádi poskytneme na kontaktech:
tel: 733 696 397         mail: d.krabec@orlicko.cz

Něco málo z MŠ Prostřední Lipka
Konec školního roku v Mateřské škole Prostřední Lipka byl plný 

soutěží a výletů. Jeden výlet jsme nazvali Toulky po Červené Vodě, kde 
jsme měli možnost nahlédnout do života lidí v místním domově důchodců. 
Ochotně nás celým areálem provedla sociální pracovnice paní Dostálová, 
nahlédli jsme do kulturní místnosti, jídelny a také do prádelny, kde nás 
vstřícně přivítaly paní Sládečková a Vernerová. Prošli jsme si krásnou 
zahradu, kde jsme se také vyfotili. Občerstvit a schovat před deštěm jsme 
se mohli v penzionu u paní Rýznarové. Druhý výlet jsme naplánovali do 
Rapotína, kde se nachází Veteran muzeum a Zoopark. 

Svoji obratnost a zdatnost si děti vyzkoušely při sportovních hrách, 
připraveny byly pro děti diplomy, včetně sportovních dárků. Šikovnost, 
fantazii a nápaditost děti využily při výtvarné soutěži na volné téma. 

Dále bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří nám po celý 
školní rok pomáhali a zapojovali se do akcí školy. Zakoupením výrobků 
od obecně prospěšné společnosti Fond Sidus přispěli rodiče na léčbu 
mnoha dětských pacientů, sbíráním plastových víček pomohli Barunce 
ze Žamberka, která je po úrazu na vozíku a potřebuje rehabilitační péči 
v lázních Klimkovice. Dále pak sběrem papíru, jenž odevzdáváme tech-
nickým službám, které nám za prodaný papír nakoupí učební pomůcky 
jako je barevný papír, čtvrtky, pastelky atd.

Poděkování patří i společnosti ZEOS, s.r.o. Prostřední Lipka za celo-
roční sponzorské dary pro děti.

Krásný začátek školního roku přeje personál a děti z MŠ
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Hledáme páníčky
Služby města Králíky s.r.o. zajiš-

ťují odchyt toulavých psů na území 
města. V současné době jsou v ob-
jektu králické čističky odpadních vod 
umístěni zde vyfocení psi, které je 
možno si přisvojit. S nalezenými psy 
je možno se seznámit a prohlédnout 
si je každý pracovní den od 8:00 do 
13:00 hod.

Program MC Emma září 2014

 

Herna Sluníčko Místnost Beruška

Úterý 2. 9. písničky a říkadla s 
babi Maru  

Čtvrtek 4. 9. výlet na Amálku - 
opékání špekáčků  

Pondělí 8. 9. od 14:00 ukázková hodina angličtiny s 
Hankou

Úterý 9. 9. písničky a říkadla s 
Verčou B.  

Čtvrtek 11. 9.

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku, poradna 
kojení a psychomo-
torický vývoj dítěte

 

Úterý 16. 9. focení s Petrou Kme-
covou cvičení pro těhotné

Čtvrtek 18. 9. cvičení pro maminky 
s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

Úterý 23. 9. volná herna / výlet  

Čtvrtek 25. 9. výlet s kočárky  

Úterý 30. 9. volná herna / výlet cvičení pro těhotné

Čtvrtek 2. 10. cvičení pro maminky 
s dětmi od 1 roku

cvičení s kojeňátky 
do 1 roku

v úterý je herna „Sluníčko“ otevřena vždy od 09:00 - 12:00, 
program začíná v 10:00. Souběžně probíhá program i v dru-
hé místnosti „Berušce“ (cvičení pro těhotné), taky od 10:00

ve čtvrtek začínáme v herně „Sluníčko“ v 9:30 a cvičení 
s kojeňátky začíná v 10:30 v druhé místnosti „Berušce“ 

MC Emma
Milé maminky, babičky, tatínkové, přátele centra. Prázdni-

ny utekly jako voda a středeční dopoledne se moc vydařily. 
Pěkného počasí jsme plně využili a strávili hezké chvíle na 
dětském hřišti v Červené Vodě, na Bukové hoře a v parku 
na Střelnici. Začátkem srpna jsme se vydali na delší výlety. 
Například do Fun parku na Dolní Moravě, kde se děti pěkně 
vyřádily. Do konce prázdnin jsme stihli i piknik na Cihelně, 
jako pozvání od občanského sdružení VHK Erika. 

Začátkem září opět začíná klasický dvoudenní provoz cen-
tra. A na co se můžete těšit v příštích měsících? Využijeme 
ještě relativně teplého počasí a podnikneme další výlety. Do 
centra zavítá fotografka Petra Kmecová. Nově zařazujeme 
také cvičení pro těhotné a maminky s dětmi od 1 roku. Plá-
nujeme pro Vás semináře nejen o výchově a psychologii dětí, 
ale i např. z oboru zdravotnictví či sociálních témat (finanční 
gramotnost apod.). Nezapomene ani na tradiční akce, jako je 
burza dětského oblečení a vánoční jarmark. Budeme se na Vás 
těšit v úterý a ve čtvrtek, program sledujte ve zpravodaji a na 
webu www.mcemma.estranky.cz.

Rádi bychom Vám  také představili naši lektorku Ing. 
Kateřinu Burešovou, která s námi bude spolupracovat. Na 
vzájemnou spolupráci se těšíme! Věříme, že bude pro všechny 
velice přínosná. Vystudovala obor Ekonomie a hygiena výživy 
a 10 let pracovala jako manažerka stravovacích provozů ho-
telového řetězce VLRZ. Má 2 děti - Elišku 4 roky a Marušku 
2 roky. Od narození vlastních dětí se zajímá o problematiku 

těhotenství, přípravy k porodu, kojení a výživy dětí. Dále se 
soustředila na správnou manipulaci s dětmi a stimulaci správ-
ného psychomotorického vývoje dětí od 0 do 1 roku. Což jsou 
důležité faktory v prevenci skoliózy páteře, plochých nohou, 
bolestí zad a krční páteře, dyslexie atd.

Absolvované kurzy:
Rekvalifikační kurz – Výživové poradenství - 2011
Rekvalifikační kurz – Lektorka přípravy k mateřství - 2012
Odborný kurz – Něžná náruč rodičů – správná manipulace 

s novorozenci - 2012
Odborný kurz MAMILA o.z. – Laktační poradenství – 2013
Kurz – Strollering I. – outdoorové cvičení maminek s ko-

čárky - 2014
Rekvalifikační kurz – Lektorka psychomotorického vývoje 

dětí – 2014
V současné době nabízí:
Kurzy přípravy k porodu
Cvičení pro těhotné
Laktační a výživové poradenství
Cvičení pro děti od 0 do 1 roku
Cvičení pro děti od 1 do 3 let
Poradnu správného psychomotorického vývoje

Dvorek MC Emma
Během prázdnin jsme pro nás začali upravovat dvorek za 

budovou bývalého gymnázia. Chtěli bychom zde vytvořit 
příjemný venkovní prostor pro děti a maminky. Postupně 
zde vybudujeme pískoviště, ohniště, lavičky, prolézačky 
apod. V souvislosti s tímto, bychom rádi požádali veřejnost 
o výpomoc či věcné dary (např. ohrádka na pískoviště, písek, 
starší sekačka, lavička, dřevo na lavičky, trámky na houpačky 
a prolézačky atd. – každý nápad se hodí). Budeme moc vděční 
za jakoukoli pomoc.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Naše velké díky patří službám města Králíky, které pro nás 

vysekali a ořezali prostory dvorku. Moc děkujeme!

Zápis angličtiny pro nejmenší a žáky 1. a 2. tříd
Letos opět otevíráme lekce angličtiny, tentokráte nově s lek-

torkou Hankou Švestkovou. Přijďte se podívat na ukázkovou 
hodinu dne 8. 9. 2014 od 14 hodin v Mateřském Centru Emma 
v budově bývalého gymnázia. Na Vaše přihlášky se budeme 
těšit na emailu mcemma@seznam.cz. Uzávěrka přihlášek je 
dne 15. 9.

Za MC Emma Beranová Daniela a Katka Brůnová
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Stomatologické služby
Oblast Červené Vody Letohradu, Jablonného nad Orlicí, Králicka, Žamber-

ka a Lanškrouna - Ordinační hodiny - sobota, neděle, svátky 8 - 11 hod
POZOR!! Případné změny jsou k dispozici na Poliklinice Žamberk tel.: 

465 676 811 a internetové adrese www.pardubickykraj.cz, konkrétně v sekci:
Krajský úřad/Odbor zdravotnictví/Zajištění pohotovostních služeb

den lékař/ka obec místo telefon
06. 09. So MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
07. 09. Ne MUDr. Strnadová Jablonné n. O. Na Dílech 622 465 642 765
13. 09. So MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
14. 09. Ne MUDr. Šrámek Letohrad U Dvora 815 465 621 551
20. 09. So MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
21. 09. Ne MUDr. Ulman Tatenice č.p. 268 465 381 212
27. 09. So MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
28. 09. Ne MUDr. Vacková Lanškroun Hradební 227 465 322 348
Státem organizovaná služba má tento obsah (podobně je tomu i v jiných oblastech 
kraje): Když Vás v sobotu, neděli či ve svátek rozbolí zub, můžete v době od 8:00 do 
11:00 hodin navštívit lékaře, který ten den slouží pohotovost ve své ordinaci. Pokud má 
službu lékař třeba v Červené Vodě, musíte za ním z celé oblasti cestovat na Červenou 
Vodu. V tomto případě je lhostejné, zda jste u sloužícího lékaře registrováni, či nikoliv. 
Tato služba je bezplatná a funguje pro všechny pacienty spadající k lékařům uvedeným 
v seznamu. Znovu zdůrazňujeme, že funguje pouze v době od 8:00 do 11:00 hodin a že 
v určitý den slouží pouze jediný lékař pro celé území. Pokud Vás v 11:05 právě začne 
bolet zub, nespadá tento případ do státní správou organizované pohotovosti. V tom 
případě se můžete pokusit obrátit telefonicky na lékaře, kterého jste si sami dobrovolně 
vybrali, aby pečoval o Vaše zuby. Pokud tam neuspějete, zbývá Vám cesta do nemocnice 
v Pardubicích či Hradci Králové, kde funguje nepřetržitá služba na stomatologických 
odděleních. Máte pochopitelně možnost počkat do druhého dne a využít buď další 
pohotovostní službu, nebo jako bolestivý pacient požádat ve všední den kteréhokoliv 
lékaře o ošetření v jeho běžných ordinačních hodinách.

Výroba a prodej
• dřevěných briket
• palivového dřeva
• třísek na zátop
Od 1. dubna letní ceny 
dřevěných briket.
Tel: 737 27 43 31

Společenská
kronika

Vážení rodiče, pokud máte zájem 
o zveřejnění Vašeho právě narozeného 
děťátka v měsíčníku Králický zpravodaj, 
přijďte na Městský úřad, Karla Čapka 316, 
evidence obyvatel, s rodným listem dítěte.

Jana Panchártková
Odbor vnitřních věcí MěÚ Králíky

Uvedené informace jsou v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb.

o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů.

MANŽELSTVÍ
„Gratulujeme a přejeme štěstí.“

Kamenictví Kováč
Příjem zakázek každou 
sobotu na místním hřbi-
tově od 8:50 do 9:05. 
Tel. 605946468.

Prodám pěknou parcelu na okraji 
obce Králíky - U pěti prstů, o celko-
vé výměře 1829 m2. Velmi klidné, 
slunné místo s výhledem na pohoří 
a vrch Suchý. Na pozemku kopaná 
studna a krásné vzrostlé stromy. 
Možnost připojení čističky, plynu, 
vodovodu. Součástí pozemku je 
neobyvatelný domek o zastavěné 
ploše 197 m2. Cena za metr čtve-
reční 350,- Kč. Tel. 607 521 958.

Tomáš Hudler - Jana Kamprlová
Ján Urban - Zuzana Pozdníková
Kaplan Kirakci - Rita Tomanová

Pavel Friml - Pavlína Ryšavá
Vladislav Šmold - Pavlína Girgová

Radim Sklenář - Lucie Beerová
Václav Štefek - Jana Kábrtová

Lukáš Moravec - Adelá Škarková
Radek Reichert - Veronika Suchánková

Radek Nedbal - Pavla Prokopová
Petr Pomikálek - Marie Brůnová

Klub seniorů
na měsíc září připravuje

9. 9. 2014 v 13.00 hod - Koupání v Zábřehu. Odjezd z autobusového 
nádraží. Přihlášky u pí.Křivohlávkové tel: 723201414 nebo v Klubu seniorů.

9. 9. 2014 v 17.00 hod - Výbor klubu - projednání zabezpečení akcí měsíce 
září. Účast možná i pro členy klubu s podmětnými náměty - přípomínkami 
k činnosti klubu.

19. 9. 2014 v 15.00 hod- Společenské posezení v klubu s hudbou pana 
Štěrby. Občerstvení zajištěno. Vstupné 30,- Kč.

V měsíci září bude klub otevřen opětovně v pondělí, středa a pátek od 14.00 
do 17.00 hodin.

J. Dobrohruška - předseda

Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP v 
Ústí nad Orlicí ve spolupráci s městem Králíky pořádají

PORADNU
PRO NEDOSLÝCHAVÉ

poradna se koná dne 10. 9. 2014 (středa)
od 8:00 hod. do 13:00 hod.

V poradně Vám bude poskytnuto odborné sociální poradenství, prove-
deny drobné opravy sluchadel, vyměněny hadičky u koncovek, dodány 
nové koncovky, baterie a příslušenství ke sluchadlům. Dále Vám budou 
předvedeny některé kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé, včetně 
zprostředkování jejich případného prodeje.
Poradna se uskuteční v budově Městského úřadu Králíky, ul. Karla Čapka 
316, v zasedací místnosti ve II. NP.
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ZÁŘÍ 2014
TŘI BRATŘI   (rodinný ČR)
čtvrtek 4.  zač. v 17:00 hod
Repríza úspěšné pohádky. 

Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš 
Klus, Zdeněk Piškula) se vydá-
vají do světa na zkušenou, aby 
si našli nevěsty a rodiče jim 
mohli předat hospodářství. Sou-
rozenci při svém putování jako 
kouzlem vstupují do slavných 
pohádek, ve kterých je čeká 
mnoho nástrah, nečekaných 
příhod a možná také láska... 
Filmová pohádka Tři bratři 
nabízí spoustu dobrodružství 

a překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Na scénáři 
a hudbě spolupracovala známá a oblíbená dvojice Zdeněk Svěrák 
a Jaroslav Uhlíř. 

Vstupné 110,-; přístupný; 85 min.

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY   (komedie/drama ČSR)
čtvrtek 4.  zač. ve 20:00 hod
Posledním letošním filmem v rámci Projektu 100 – 2014 je 

digitálně zrestaurovaný a vyčištěný režijní debut Jiřího Menzela. 
Snímek z roku 1966 podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala 
získal kromě jiných cen také Oscara. Odehrává se za druhé světové 
války, v době, kdy se lidské vlastnosti projevují stejně jako v době 
hlubokého míru, jenom jsou v konfrontaci s válečným děním lépe 
vidět. Vypráví příběh mladičkého eléva Miloše Hrmy, který na 
malé železniční stanici přes své milostné problémy dospívá na 
práh mužství... 

Vstupné 80,-; přístupný od 12 let; 90 min.

SEX TAPE   (komedie USA)
pátek 5.  zač. ve 20:00 hod
Když se Jay (Jason Segel) a Annie (Cameron Diaz) poprvé 

poznali, byly jejich vzájemné city opravdu velice silné – ale 
o deset let a dvě děti později jejich láska potřebuje poněkud 

povzbudit. Aby obnovili svou 
vášeň, rozhodnou se pro do-
mácí video, ve kterém během 
nepřerušeného tříhodinového 
natáčení vyzkoušejí všechny 
pozice z knihy o sexu. Zdá se to 
jako skvělý nápad – než zjistí, že 
jejich nejsoukromější nahrávka 
už jaksi není soukromá. V sázce 
je jejich pověst a velice dobře 
si uvědomují, že stačí jediné 
kliknutí a budou obnaženi před 
celým světem – a to doslova!

Vstupné 120,-; přístupný od 15 
let; titulky; 95 min.

ŽELVY NINJA   (dobrodružná komedie USA)
úterý 9.  zač. v 17:00 hod
Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho strach 

a všehoschopný Trhač, jehož pozice vládce podsvětí je zcela 
neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného 
genetického experimentu neobjeví čtyři obojživelníci s mimořádný-
mi schopnostmi. Tam, kde jsou Michelangelo, Donatello, Leonardo 
a Raphael, nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka Apríl 
(Megan Fox). Po mnoha animovaných filmech s želvími hrdiny 
je v kinech celovečerní hraný akční sci-fi snímek s prvky fantasy.

Vstupné 110,-; přístupný; české znění; 100 min.

SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL   3D 
úterý 9.  zač. ve 20:00 hod
Ve volném pokračování kultovního snímku Sin City se v několika 

propojených povídkách vracíme do města hříchu, plného krimi-
nálníků, zkorumpovaných policistů, zabijáků a přitažlivých žen. 
Kromě režiséra Roberta Rodrigueze se na filmu významně podílel 
Frank Miller, kultovní postava komikové scény, a tak není divu, že 
hereckou sestavu zdobí takové hvězdy, jako Josh Brolin, Eva Green,  
Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba a Joseph Gordon-Levitt. 
Pro fanoušky žánru je dobrou zprávou, že pokračování akčního 
krimi thrilleru je stejně temné a tíživé jako předchozí díl a neztratilo 
nic ze své atmosféry, kterou navíc podtrhuje zpracování ve 3D.

Vstupné 130,-; přístupný od 15 let; titulky; 100 min.
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POD ZEMÍ   (thriller USA)
pátek 12.  zač. ve 20:00 hod
V pařížských katakombách se 

ukrývá zcela neznámý prostor, 
lákající mnoho průzkumníků 
a badatelů ze všech koutů světa. 
Vstoupit lze zdarma, ale nakonec 
můžete zaplatit i cenu nejvyšší. 
Scarlett při studiu starých map 
narazí na záznamy o tajemné 
podzemní místnosti a přemluví 
kolegy, aby ji do „dolní“ Paříže 
doprovodili. Hned na začátku 
cesty míjejí nápis s varováním, 
že vstupují do říše mrtvých, bo-
hužel ho ještě neberou vážně. Na 

výpravě krvavou pařížskou historií je začnou pronásledovat jejich 
vlastní tragické prožitky a traumata, která jsou v těchto ponurých 
místech až příliš reálná. Vrátit se nemohou, cesta zpět je zatarase-
ná… Jenže kam hlouběji lze dojít z podsvětí? Ano, tušíte správně.

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 90 min.

DÁRCE   (sci-fi drama USA)
sobota 13.  zač. ve 20:00 hod
Jonas vyrůstá v idylickém 

světě, kde existuje pouze štěstí. 
Lidé neznají utrpení, války, násilí, 
strach ani bolest. Prostřednictvím 
záhadné postavy Dárce poznává 
Jonas pravdu o skutečném životě 
a začíná chápat, že jeho společen-
ství žije v iluzi dostatku a bezpečí 
za cenu naprosté absence citů 
a možnosti volby. Všichni jsou 
pomocí každodenních injekcí 
zbavováni veškerých špatných 
vzpomínek a zážitků. Jejich svět je podvod, denně placený smrtí 
nepohodlných lidí. Tváří v tvář této skutečnosti čelí obtížnému roz-
hodnutí nejen o svém vlastním životě, ale o budoucnosti celého světa.

Vstupné 120,-; přístupný od 12 let; titulky; 90 min.

POŠŤÁK PAT   (rodinný animovaný Velká Británie)
úterý 16.  zač. v 17:00 hod
Nebýt nového protivného šéfa, Pat by stále roznášel zásilky souse-

dům ve své idylické vesničce. Jenže šéf mu zatrhne cestu k moři a Pat 
je rozhodnutý udělat cokoli, aby na vysněný výlet odjel. Dokonce i 
přihlásit se jako zpěvák do televizní talentové soutěže, kde se záhy 
ukáže, že Pat umí stejně dobře zpívat jako nosit dopisy. Jeho povinnosti 
má zatím plnit elektronický dvojník, robot zvaný Patbot. Jenže v době, 
kdy se Pat snaží o úspěch v televizi, Patbot napáchá v Zelené Dolině 
spoustu nepravostí, které jeho sousedé a přátelé omylem připisují 
jemu samotnému. Pata tedy čeká hned několik velkých úkolů: vyhrát 
pěveckou soutěž, utkat se s dvojníky-roboty a zachránit svět.

Vstupné 100,-; přístupný; české znění; 90 min.

LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY   
(komedie USA)

úterý 16.  zač. ve 20:00 hod
Existuje milión důvodů, proč 

nemít rád realitního makléře 
Orena (Michael Douglas), a to 
je přesně to, co se mu líbí. Na 
každého, kdo mu zkříží cestu, 
je schválně nepříjemný. Nechce 
nic jiného, než prodat poslední 
dům a v klidu a míru odejít do 
penze. Dokonce i Leah (Diane 
Keton), která Orena navzdory 
jeho nevrlosti vytrvale zve na 
mojito, se dostává jen rázných 
odmítnutí. Orenův život se 

obrátí vzhůru nohama, když se u jeho dveří nečekaně objeví syn 
Luke a požádá ho, aby se dočasně postaral o jeho devítiletou dceru 
Sarah, o jejíž existenci Oren neměl ani tušení. 

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; titulky; 90 min.

ZTRACEN 45   (dokumen-
tární drama ČR)

čtvrtek 18.  zač. ve 20:00 hod
Nevšední příběh jedné z nej-

významnějších českých umě-
leckých rodin 20. století, do 
něhož nám dávají nahlédnout 
osobní a cestovní deníky ženy 
Josefa Čapka. Deníky Jarmi-
ly Čapkové začínají obyčej-
ným zklamáním z vychladlého 
manželství a končí zoufalým 
hledáním ztraceného muže 
v troskách nacistického Ně-
mecka. Oficiálně zahynul J. 
Čapek při epidemii tyfu v dub-
nu 1945 v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Deník Jarmily 
Čapkové však obsahuje jednu pozoruhodnou informací: český 
tlumočník britské armády v Bergen-Belsenu viděl J. Čapka tři 
dny po skončení války! Když selhalo veškeré úsilí získat ofi-
ciální potvrzení Čapkovy smrti, vydala se Jarmila do Německa 
hledat Josefa sama… Pozoruhodný příběh lásky Josefa a Jarmily 
ve filmu vyvrcholí mysteriózním finále. Kdo by dnes dokázal 
zničit tři stovky Čapkových obrazů tak jako Jarmila? Splnila 
tím Josefovo přání, aby se tato díla nikdy nedostala do jeho 
umělecké pozůstalosti.

Vstupné 80,-; přístupný; 70 min.

MÍSTA   (drama ČR)
pátek 19.  zač. ve 20:00 hod
Drama o lásce, ztrátě a po-

mstě. Dvěma devatenáctiletým 
klukům Adamovi (Vladimír 
Polívka) a Markovi (Jan Cina) 
je jejich rodiště těsné, zároveň 
ale moc nevědí, co si se svými 
životy počít. V tu chvíli do jejich světa vstupuje dcera místního 
prominenta Anna (Johana Matoušková) a vnáší do něj tajemství, 
napětí a touhu. Zdánlivě nudné a usedlé město před nimi začíná 
odhalovat temné spodní proudy. Annin otec má navíc k dceři velmi 
ochranitelský vztah, a když se trojice zaplete do konfliktu ústícího 
v krvavou rvačku, usoudí, že přátelství jeho dcery s Adamem a Mar-
kem může být nebezpečné... Místa jsou novým projektem tvůrců 
nejlepšího filmu roku 2010 Pouta. Děj se odehrává v 90. letech na 
malém městě, kde nelze dělat nic, ale zároveň i tak trochu všechno… 

Vstupné 110,-; přístupný od 12 let; 105 min.

Z důvodu rekonstrukce hlediště (nová sedadla) kino v termínu 
20. – 30. 9. nepromítá.
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Klub Na Střelnici Králíky
ZÁŘÍ 2014

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
neděle 14. 9.  zač. v 15:00 hod
Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 

1987. První dva roky existence mohla zpívat pouze při liturgii, od konce 
roku 1989 se intenzivně věnuje nahrávání a často koncertuje doma 
i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, 
Rakousko, Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Maďarsko, Pol-
sko, Izrael). CD nahrávky souboru získaly již řadu ocenění. Soubor 
zároveň natáčí i pro Český rozhlas - zde seznam nahrávek dosáhl úcty-
hodného počtu 319 skladeb. Schola v různých projektech spolupraco-
vala s celou řadou špičkových českých i zahraničních interpretů (prof. 
Petr Eben, Jiří Bárta, Jaroslav Tůma, Iva Bittová, Choeur grégorien 
de Paris, Boni pueri, Musica Florea, sbor japonských buddhistických 
mnichů Óhara Gjosan, Jenaer Philharmonie ad.). Soubor se řadí mezi 
přední světové interprety středověké duchovní hudby. Zaměřuje se 
jak na interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších pramenů 
z 10.-11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české 
chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu stře-
dověkých pramenů zaznívá v programech často i řada unikátních nově 
objevených skladeb ze 13.-15. století. V širokém spektru repertoáru 
souboru lze však najít i soudobou tvorbu, některé skladby mladé české 
skladatelské generace byly napsány přímo pro Scholu a v premiéře 
zazněly v jejím podání. Posluchači i odborná kritika oceňují na nahráv-
kách a koncertních projektech dramaturgickou nápaditost a muzikální 
interpretaci, se kterou soubor zpřístupňuje repertoár ležící u samých 
kořenů evropské hudební kultury.

Koncert pěveckého sdružení Schola Gregoriana Pragensia s pro-
gramem ROSA MYSTICA se koná v poutním kostele v Dolní He-
deči. Vstupné 150,- Kč, předprodej vstupenek v obchodě Halens na 
Velkém náměstí, paní Kubešová, tel.: 732 202 193. Doprava zdarma 
–  odjezd z autobusového nádraží v Králíkách ve 14:30 hodin.

sobota 20. 9.  ŽENITBA   zač. v 19:30 hod
Veselohra ruského klasika o neuvěřitelných námluvách, kde se 

o jednu nevěstu uchází několik ženichů. Proč se vlastně muži žení? 
Je to vždy z lásky, nebo někteří touto cestou řeší své problémy? 
Jeden se žení pro peníze, druhý kvůli společenskému postavení, 
třetí třeba pro zajištění pohodlí do konce života… A nejsou na 
tom ženy podobně? Inscenace klasické hry N. V. Gogola v podání 
divadelního souboru Diviš Žamberk. Vstupné 60,- Kč, vstupenky 
budou v prodeji na místě před představením.

HONZA A KOUZELNICE BAMBULÍNA
neděle 21.9.  zač. v 15:00 hod
Pohádka vypráví o Honzovi, který šel na zkušenou do světa. Do-

stal se až do zámku krále Leopolda, kterému zlá kouzelnice unesla 
dceru Kristýnku do opuštěného hradu na Čertově vršku. Honza slíbí 
nešťastnému panu králi, že přivede princeznu zpět. Musí strávit noc 
na hradě kouzelnice Bambulíny a obstát ve zkoušce s krvelačnou 

Bílou paní a strašidelným Bezhlavým rytířem. Vstupné 40,- Kč, 
vstupenky budou v prodeji na místě před představením.
--------------------------------------------------------------------------------

Připravujeme na říjen – pá-
tek 3. 10. – divadelní komedie 
„Jo, není to jednoduché“ s Jiřím 
Langmajerem a Adélou Gondí-
kovou v hlavních rolích. Při této 
příležitosti uvedeme do provozu 
nová křesla v hledišti Střelnice. 
Předprodej vstupenek od 15. 
9. u paní Kubešové v obchodě 
Halens na Velkém náměstí, tel.: 
732 202 193.

--------------------------------------------------------------------------------
Další informace o pořadech Klubu Na Střelnici a o předprodeji 

vstupenek: kancelář Střelnice, tel.: 603 849 460, a také na inter-
netové adrese www.strelnice.cz.

Pavel Strnad, Klub Na Střelnici Králíky



Králický zpravodaj 9/2014 - 35

Kulturní program Jablonné nad Orlicí – září 2014
Medový jarmark – 6. 9. 2014 - kulturní program na náměstí, 

divadlo pro děti, klaun Fila, šermíři, stánkový prodej, hudba – The 
Complication, Mother’s Angels, AC/DC revival, ABBA revival 
a mnoho dalšího, náměstí 5.května, Jablonné nad Orlicí, od 9,00.

Vyhlídkové vrcholy – 6. 9. 2014 - tradiční pochod kolem Jab-
lonného, trasy - P 5, 10, 19, 28 km, C - 30, 40, 60 - 70 km. Start od 
7,00 do 10,00 u radnice.

BLUE EFFECT - pátek 19. září v 19 hodin, sál kina Jablonné 
nad Orlicí. Vstupenky na koncert jsou v předprodeji na IC – Jab-
lonné nad Orlicí.

Odbor kultury a cestovního ruchu vás zve  na výstavu Nepotres-
tané zločiny komunistů II. Vernisáž výstavy proběhne v neděli 14.  
září v 15 hodin v Kult. centru čp. 30. Výstavu si můžete prohlédnout 
do 18. října během otevírací doby na IC.

Odbor kultury a cestovního ruchu vás zve na cestopisnou před-
nášku Keňa – mapování v srdci Afriky - čtvrtek 25. září, 19 
hodin, sál IC. Beseda s L. Kohlovou, která pracovala půl roku 
v Keni jako dobrovolnice projektu EUROSHA, se uskuteční v sále 
IC v 18 hodin.

Odbor kultury a cestovního ruchu vás zve na divadelní představení 
Hry o královnách - pátek 26. září v 19 hodin, sál kina. Divadelní 
představení DS VICENA  Ústí nad Orlicí nás zavede do Versailles 
za Marií Antoinettou a dále nám představí carevnu Kateřinu Velikou 
v době, kdy ještě nebyla carevnou. Autorem hry je český dramatik 
a spisovatel Oldřich Daněk. sál kina, 19,00, odbor kultury.

Program digitálního kina Jablonné nad Orlicí - září
datum, hodina název, formát min. - vstupné - žánr - tit./dab.
Pondělí 1. září ve 20,00 Fakjů pane učiteli 118 min - 110,- Kč - komedie - titulky
Úterý 2. září v 18,00 Letadla 2: Hasiči a záchranáři     (3D) 84 min - 130,- Kč - animovaný - dabing
Středa 3. září ve 20,00 Strážci Galaxie     (3D) 122 min - 130,- Kč - akční - dabing
Čtvrtek 4. září ve 20,00 Tři bratři 86 min - 130,- Kč - rodinný - české znění
Pátek 5. září ve 20,00 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil     (3D) 103 min - 130,- Kč - thriller - titulky
Neděle 7. září v 18,00 Století Miroslava Zikmunda 75 min - 90,- Kč - dokumentární - české znění
Neděle 7. září ve 20,00 Pod zemí 89 min - 110,- Kč - thriller - titulky
Pondělí 8. září ve 20,00 Strážci Galaxie     (3D) 122 min - 130,- Kč - akční - dabing
Úterý 9. září ve 20,00 Želvy Ninja     (3D) 90 min - 150,- Kč - akční - dabing
Středa 10. září ve 20,00 Století Miroslava Zikmunda 75 min - 90,- Kč - dokumentární - české znění
Čtvrtek 11. září ve 20,00 Fakjů pane učiteli 118 min - 110,- Kč - komedie - titulky
Pátek 12. září v 18,00 Pošťák Pat 88 min - 100,- Kč - animovaný - dabing
Pátek 12. září ve 20,00 Sex Tape 95 min - 120,- Kč - komedie - titulky
Neděle 14. září ve 20,00 Dárce 89 min - 120,- Kč - sci-fi - titulky
Pondělí 15. září ve 20,00 Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil     (3D) 103 min - 130,- Kč - thriller - titulky
Úterý 16. září v 18,00 Pošťák Pat 88 min - 100,- Kč - animovaný - dabing
Úterý 16. září ve 20,00 Pod zemí 89 min - 110,- Kč - thriller - titulky
Středa 17. září ve 20,00 Sex Tape 95 min - 120,- Kč - komedie - titulky
Čtvrtek 18. září ve 20,00 Ztracen 45 67 min - 90,- Kč - hraný dokum. - čes.znění
Neděle 21. září ve 20,00 Místa 108 min - 110,-Kč - drama - české znění
Pondělí 22. září ve 20,00 Sex Tape 95 min - 120,- Kč - komedie - titulky 
Úterý 23. září ve 20,00 Dárce 89 min - 110,- Kč - sci-fi - titulky
Středa 24. září v 18,00 Pošťák Pat 88 min - 100,- Kč - animovaný - dabing
Středa 24. září ve 20,00 Ztracen 45 67 min - 90,- Kč - hraný dokum. - čes.znění
Čtvrtek 25. září ve 20,00 Místa 108 min - 110,- Kč - drama - české znění
Neděle 28. září ve 20,00 Fakjů pane učiteli 118 min - 110,- Kč - komedie - titulky
Pondělí 29. září ve 20,00 Dárce 89 min - 110,- Kč - sci-fi - titulky
Úterý 30. září ve 20,00 Pod zemí 89 min - 110,- Kč - thriller - titulky

KINO MÍR HANUŠOVICE
ZÁŘÍ 2014

ANGELIKA pátek 12. 9. v 17:30 a 19:45
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil 

milióny diváků po celém světě. Markýza Angelika Sancé de Mon-
teloup je nejen mladá a okouzlující, ale také neústupná a  svéhlavá. 
Proti své vůli je provdána za bohatého muže, který je o mnoho let 
starší než ona. Hrabě Joffrey de Peyrac je zjizvený a má pověst 
mocného čaroděje a temného kacíře. Přes počáteční odpor Angelika 
poznává Peyracovu skutečnou tvář vzdělaného a něžného člověka 
a zamiluje se do něj. Hrají: Nora ARNEZEDER, Gérard LANVIN, 
Tomer SISLEY, David KROSS. Francie, Belgie, Česká Republika, 
Rakousko 113 minut, romantický, dobrodružný ŠÚ, nevhodný do 12 
let, české titulky, 35,- Kč, 40,- Kč.

MUŽ BEZ MINULOSTI pátek 29. 9. v 17:30 a 19:45
Muž bez minulosti, nominovaný na Oscara, opět prokázal 

Kaurismakiho cit pro skloubení reálného a iracionálního světa, 
smysl pro ironii a černý humor i režisérovu sympatii s outsidery 
společnosti. Hlavní hrdina je ihned po svém příjezdu do Helsinek 
přepaden, ztratí paměť a je prohlášen za mrtvého. Začíná od 
nuly, skamarádí se s bezdomovci a zamiluje se do dobrovolnice 
Armády spásy. Ale nečekaně ho dožene jeho minulost... Laskavý 
snímek, kde zazní i Kaurismakiho milovaný rokenrol. Hrají: 
Markku Peltola, Kati Outinen, Kaija Pakarinen, Sakari Kuos-
manen. Finsko, Německo, Francie, 97 min, komedie, mládeži 
přístupno, české titulky, 35,- Kč, 40,- Kč.
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Tradiční Králický triatlon obnoven
Po roční odmlce se podařilo novým 

dobrovolným nadšencům pod hlavičkou 
TJ Jiskra uspořádat ve velmi krátkém 
časovém období další – tentokrát již 26. 
ročník Králického triatlonu.

V sobotu 16. srpna 2014 se díky nim 
postavilo i přes velmi nepříznivé počasí 
na start tohoto závodu 47 účastníků. 
Čekalo je 400 m plavání, 20 km jízdy na 
kole a 5 km běhu. Trasy byly zachovány 
dle minulých ročníků. Jedinou změnou 
– chválenou zejména závodníky – bylo 
celkové zázemí a cíl na Sportovním 
areálu ZŠ Moravská.

Obsazeny byly letos všechny kate-
gorie kromě dorostenců. Organizátoři 
ohodnotili nejen nejlepší umístění, ale 
všichni účastníci si odvezli nějakou 
cenu.

Velké poděkování proto patří všem 

na akci se podílejícím sponzorům 
a ochotně k závodu přistupujícím spo-
lupořadatelům, bez kterých by se závod 
neuskutečnil.

A jak celé klání dopadlo?
Muži A
1. Záleský Milan (SMC Fort Ústí 

nad Orlicí) 0:58:56, 2. Blinka Luděk 
(CYKLO MXM Hulín) 0:59:11, 3. 
Pochobradský Jan (SMC Fort Ústí 
nad Orlicí) 1:02:13, 9. Fabián Tomáš 
(SK Žamberk Tessuti sport) 1:05:33, 
12. Gábler Radek (MHPC Králíky) 
1:10:51.

Muži B
1. Lipenský Martin (SMC Fort Ústí 

nad Orlicí) 1:02:31, 2. Krejčí Jaromír 
(SKI KLUB Pastviny) 1:03:49, 3. 
Fajfr František (3D Fitness Žamberk) 
1:05:55.

Muži C
1. Liška Pavel (CTC Fort Ústí nad 

Orlicí) 1:06:23, 2. Fáber Viliam (3D Fit-
ness Žamberk) 1:08:49, 3. Sedláček Ro-
man (ACTIVITY Lanškroun) 1:10:04.

Muži D
1. Krsek Jaroslav (CTC Fort Ústí 

nad Orlicí) 1:08:00, 2. Fajt Jan (SMC 
Fort Ústí nad Orlicí) 1:21:07, 3. Cejnar 
Václav (SKP Hradec Králové) 1:31:59.

Ženy A
1. Hanušová Veronika (Choceň) 

1:11:52.
Ženy B
1. Jiroušková Jana (RCR BIKE 

TEAM Česká Třebová) 1:01:12, 2. 
Wawrzycková Zuzana (SKIAREÁL 
Šanov) 1:28:47.

organizační tým
Králického triatlonu

VI. ročník závodu horských kol Jeřáb 1003
Červená Voda 19. 7. 2014
Krátce po půl osmé se začali trousit první závodníci k pre-

zentaci. Počasí bylo až moc horké.
Celkem prezentací prošlo 40 dětských závodníků, 83 

závodníků na trať 35 km a 48 borců na hlavní trať 70 km 
(dohromady 171 závodníků). Počet závodníků se stabilizoval 
a byl prakticky stejný jako minulý ročník.

Absolutní vítězství na trati 70 km obhájil Vagenknecht 
Tomáš, i když nepřekonal svůj traťový rekord z roku 2013.

Výsledky:
70 km muži celkově
1. Vagenknecht Tomáš (NOVÁ PAKA snail team – Nová 

Paka) 2:43:25, 2. Váňa Pavel (Cyklo Veselovský – Kuřim) 
2:46:20, 3. Kouřil Martin (Fitko Jeseník – Jeseník) 2:47:11

35 km muži celkově
1. Březina Tomáš (In-Life Cycling Team - Olomouc) 

1:33:13, 2. Vagenknecht František (KP CKFV Nová Paka – 
Nová Paka) 1:34:05, 3. Kadlec Miroslav (Veloservis Pešek 
– Kostelec nad Orlicí) 1:35:16

35 km ženy celkově
1. Gargelová Tereza (In-Life Cycling Team – Olomouc) 

1:48:23, 2. Kukulová Martina (Stevens Bikes-Emilio Sport – 
Nový Malín) 1:56:29, 3. Valouchová Marie (Šumperk) 1:56:32

Dětské kategorie - vítězové
Benjamínci – Gottwaldová Alice – Ski areál Šanov - Šanov
Předžáci – Haluzík Martin – Kolárna
Malí žáci – Mráz Daniel – TJ Cyklistika Uničov – Uničov
mladší žáci – Svoboda Marian – Unikov team – České 

Petrovice
mladší žákyně – Wawrzyczkowá Iva – Ski areál Šanov - 

Šanov
starší žáci – Malínek Lukáš – Dama sport Šumperk – Šum-

perk
starší žákyně – Seidlová Monika – BIKE SPORT Mohel-

nice – Mohelnice
junioři – Bednarský Vojtěch – TNF bika team – Šumperk 
Vrchařskou prémii a repliku vrchařského dresu TOUR DE 

FRANCE získal vítěz kategorie muži A na 70 km - Váňa 
Pavel z Kuřimi.

Nakonec se sluší poděkovat všem sponzorům (jejich úplný 
seznam je na stránkách závodu), kteří i v této době dokáží 
podpořit dobrou věc a celému kolektivu pořadatelů za odve-
denou práci. 

Zatím převládají kladné ohlasy od závodníků, takže doufám, 
že pořadatelé najdou síly i pro příští rok a v červenci 2015 se 
bude konat VII. ročník Jeřábu 1003.

Za pořadatele Horák Jan
jednatel sdružení FC Jiskra 2008 o.s.
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