
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 17 

rady města  
konané dne 25. 4. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Arnošt Juránek, Mgr. Jan Holčapek, 

Pavel Kalianko, Mgr. Zdeněk Němeček 
 

Omluven:              Mgr. Dušan Krabec 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
RM doporučuje nákup části pozemku p.p.č. 1138 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 

v místě a čase obvyklou od Lesů ČR, s.p. na Město Králíky a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín:  průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pronájmu pozemku p.p.č. 154/1 v k.ú. Králíky, využití sekání trávy a 

údržba pozemku, a to: 
½ pozemku panu Kylarovi, Králíky 
½ pozemku panu Sedláčkovi, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje odkoupení pohledávky za společností PROKEN, Králíky panu 

Kalouskovi, Červená Voda a ukládá předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2005/10/198 a doporučuje bezúplatný převod 
pozemku p.p.č. 3204 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Města Králíky na Pardubický 
kraj, Pardubice. 

Zároveň doporučuje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky od 
Pardubického kraje na Město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje návrh  předložené kupní smlouvy vypracovaný firmou Turistické známky 
s.r.o., Janovice, Rýmařov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

zodpovědný:  odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, Městské muzeum 
Králíky, starosta 

termín: ihned 
hlasování:  

 
RM neschvaluje objednání inzerce do rubriky Cestujeme Pardubickým krajem. 1 

 



 

zodpovědný:  odbor  školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM posoudila předložené cenové nabídky na opravu střechy muzea  a navrhuje, aby 
zakázku provedla firma Pario s.r.o., Hradec Králové. Zároveň pověřuje 
místostarostu města podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou firmou. 
zodpovědný:  odbor VTS, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM se seznámila se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na stavbu „Evropský dům 

v Králíkách“ a přiděluje veřejnou zakázku firmě AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí. 
Zároveň pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky 
a současně podpisem smlouvy o dílo č. 10/2006 s výše uvedeným dodavatelem. 
zodpovědný:  odbor VTS, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Přílohu ke smlouvě o dílo – Úklid města Králíky 2006 a pověřuje starostu 

jejím podpisem. 
zodpovědný:  odbor VTS, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje vydání nařízení Města Králíky o vyhlášení záměru zadat dopracování 

lesních hospodářských osnov v k.ú. Dolní Morava a Velká Morava a pověřuje 
starostu podpisem. 
zodpovědný:  odbor ŽP, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty ze 3 javorů a 4 

jasanů rostoucích na p.p.č. 263/1 a z 35 m2  náletových dřevin rostoucích na p.p.č. 
266/1 266/2, vše v k.ú.  Králíky s panem Mackem, Králíky. Veškeré práce spojené se 
zpracováním dřevní hmoty a úklidem  klestu provede žadatel ve vlastní režii. 
zodpovědný:  odbor ŽP, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu s Městem Králíky a firmou MÚZO Praha s.r.o., Praha 1, údržby 

a aktualizace software PC výkaznictví JASU a pověřuje starostu k podpisu. 
zodpovědný: kancelář úřadu Ing. Roman Švéda, starosta 

termín: ihned 
hlasování:4:0:0 
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RM souhlasí s tím, aby bylo město Králíky spolupořadatelem akce s názvem „3. setkání 
Králíků v Králíkách“. Souhlasí s úhradou tisku pamětních listů, označení a 
pohoštění účastníků setkání, nákladů na vystoupení hudebních těles a pronájem 
pódia proti doloženým nákladům a pověřuje místostarostu Juránka zajištěním 
pořadatelských záležitostí. 
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zodpovědný: místostarosta, odbor ŠKT, odbor vnitřních věcí, na vědomí finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
Zapsala: Lenka Faltusová 

 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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