
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 08 

rady města  
konané dne 21. 2. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek,  

Pavel Kalianko, Arnošt Juránek, Mgr. Zdeněk Němeček 
 

Hosté:                                               p. Langhans, p. Vyšohlíd, pí Hájková, pí Kubíčková 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM bere na vědomí návrh na zřízení nového systému třídění odpadu a ukládá jednateli 

spol. SMK s.r.o. předložit materiál odboru ŽP k posouzení. Zároveň ukládá odboru 
ŽP předložit bod na jednání RM. 

hlasování: 5:0:0 
RM ukládá odboru VTS po dohodě s jednatelem spol. SMK s.r.o. předložit na příští 

jednání RM zprávu o dosavadní finančních nákladech zimní údržby. 
hlasování: 5:0:0 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 113/1 v k.ú. Prostřední Lipka 
k zemědělskému využití a ukládá MO záměr zveřejnit. 

hlasování: 5:0:0 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 666/21 v k.ú. Králíky, využití jako 

zahrada a ukládá MO záměr zveřejnit. 
hlasování: 5:0:0 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 492/2 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

hlasování: 5:0:0 
RM nesouhlasí s navrhovaným řešením a ukládá odboru VV vytipovat jiné vhodné 

místo k umístění sirény na pozemku města. 
hlasování:5:0:0 

RM bere na vědomí stanovisko právního zástupce ve věci posouzení vlastnictví 
komunikace v ul. Za Pilou na pozemku p.p.č. 2210/4 v k.ú. Králíky. Zároveň RM 
ukládá MO průběžně informovat RM o jednání s vlastníkem pozemku. 

hlasování: 5:0:0 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – podzemní umístění liniové stavby vodovodního 

řadu a práva vstupu na pozemek za účelem opravy a údržby vodovodního řadu na 
pozemku p.p.č. 94/2 v k.ú. Prostřední Lipka, jehož vlastníkem je pan Brůna, 
Prostřední Lipka, pro oprávněné Město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.  

Zároveň RM souhlasí do doby kolaudace stavby uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o  
věcném břemeni. 

hlasování:5:0:0 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – podzemní umístění liniové stavby vodovodního 

řadu a práva vstupu na pozemek za účelem opravy a údržby vodovodního řadu na 
pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (94)GP v k.ú. Prostřední Lipka, jehož 
vlastníkem je pan Strmiska, Prostřední Lipka, pro oprávněné Město Králíky. Věcné 
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břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  
Zároveň RM souhlasí do doby kolaudace stavby uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o  

věcném břemeni. 
hlasování:5:0:0 

RM schvaluje spolupořadatelství Města Králíky výstavy Zmizelé Sudety, která se bude 
konat v Městském muzeu v Králíkách ve dnech 7. 3.-30. 4. 2006 a současně úhradu 
přepravy výstavních panelů proti doloženým nákladům, maximálně do výše 5 000,- 
Kč. 

hlasování: 5:0:0 
RM se seznámila se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na stavbu „Evropský dům 

v Králíkách“ a přiděluje veřejnou zakázku firmě FORTEX – AGS a.s. Šumperk. 
Zároveň pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky 
a současně podpisem smlouvy o dílo s výše uvedeným dodavatelem. 

hlasování: 5:0:0 
RM bere na vědomí průběžnou zprávu o realizaci projektu Evropský dům v Králíkách. 

hlasování: 5:0:0 
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na bezdrátový rozhlas na HZS Ústí nad Orlicí. 

hlasování: 5:0:0 
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