
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 28 

rady města  
konané dne 18.07. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM revokuje usnesení RM/2006/25/337 a schvaluje pronájem pozemku ve zjednodušené 

evidenci p.č. (321)GP v k.ú. Horní Lipka panu Švecovi, Heřmanice za účelem 
zemědělského hospodaření za roční nájemné. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej bytové jednotky č. 2 v čp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického 

podílu ve výši 93/1000 na pozemku st.p.č. 200 a společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky paní Richtrové, Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje ukončení nájemného vztahu k nebytovému prostoru – učebny č. 2 

v přízemí v nemovitosti čp. 367 na Velkém náměstí v Králíkách s panem 
Bergmanem, Králíky, a to dohodou ke dni 20.07.2006. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM souhlasí s úpravami interiéru bytu č. 18 v čp. 658 v ulici V Bytovkách v Králíkách 

(odstranění bytového jádra, vyzdění příček, výměna topného tělesa v koupelně, 
rozvody teplé a studené vody, rozvod elektřiny do koupelny a kuchyně) na náklady 
nájemce manželů Vidrmových, Králíky, a to v souladu s usnesením RM/2003/19/289 
ze dne 20.05.2003. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor – kanceláře v přízemí nemovitosti čp. 

354 na Velkém náměstí v Králíkách a ukládá záměr zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje dodatek č. 2 Mandátní smlouvy uzavřené dne 30.09.2004 mezi Městem 
Králíky a Vojensko-historickým klubem „Erika“, Brno-Židenice týkající se přílohy 
č. 1 – soupisu nemovitého majetku v majetku Města Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM jako vlastník pozemků p.p.č. 347/2 a části p.p.č. 2074/1 v k.ú. Králíky souhlasí 

s umístěním stavby „Kontejnerizace českých pošt – pošta Králíky“ na uvedených 
pozemcích, jejímž investorem je Česká pošta s.p. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 359/5 v k.ú. Heřmanice u Králík, návrh kupní 

ceny 10,-Kč/m2+ náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM projednala žádost pana Fogla, Králíky o náhradu škody za zranění, které utrpěl po 

uklouznutí na chodníku pod Komerční bankou a  neshledává odpovědnost Města 
Králíky za jeho vznik. Ukládá finančnímu odboru sdělit toto stanovisko České 
pojišťovně a.s. Brno. 

zodpovědný: finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0  

 
RM schvaluje úplnou uzavírku silnice III/31224 a vedení objízdných tras po MK ve 

vlastnictví města Králíky – ul. Na Pískách a Jana Opletala v souvislosti s konáním 
kulturní akce „Mobilizace - Cihelna 2006 - Králíky “. Termín úplné uzavírky - dne 
11.08.2006 13:00 – 20:00 hod a dne 12.08.2006  08:00 – 18:00 hod.    

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

 
RM  posoudila předložené cenové nabídky na dodávku projektu pro       
      stavební povolení a zadávací dokumentace  inženýrských sítí v sídlišti rodinných   
      domů „Na Skřivánku“ v Králíkách a vybrala firmu DIK s.r.o. Jeseník. Zároveň 
      pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy s výše uvedenou firmou.   
   zodpovědný:  odbor VTS  
   termín:  ihned 
   hlasování: 5:0:0  
 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 71821006 s firmou VAK, a.s. Jablonné  
      nad Orlicí na rekonstrukci vodovodu u bytovek v Prostřední Lipce a pověřuje  
      starostu města jejím podpisem.  
   zodpovědný:  odbor VTS  
   termín:  ihned 
   hlasování: 5:0:0  
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RM schvaluje smlouvu mezi Městem Králíky a ČEZ Distribuce a.s.  
      Plzeň o připojení pro odběrné místo - hasičská klubovna v Prostřední Lipce a  
      zároveň pověřuje starostu města podpisem výše uvedené smlouvy. 
   zodpovědný:  odbor VTS  
   termín:  ihned 
   hlasování: 5:0:0  
 
RM bere na vědomí zprávu o provedené kontrole ve městě Králíky a  
      ukládá vedoucím MO, FO, odboru VTS přijmout opatření k odstranění zjištěných  
      nedostatků. 
  zodpovědný: vedoucí MO,FO,VTS   
  termín:  ihned 
  hlasování: 5:0:0  
 
RM bere na vědomí zprávu o provedené kontrole v příspěvkové  
      organizaci Městské muzeum Králíky a ukládá řediteli přijmout opatření k   
      odstranění zjištěných nedostatků. 
  zodpovědný: ředitel Městského muzea Králíky   
  termín:  ihned 
  hlasování: 5:0:0  
 
RM pověřuje místostarostu, aby učinil potřebné kroky ke schválení místa bojové 

ukázky jako oficiální střelnice a současně pověřuje místostarostu k řešení všech 
dalších potřebných dílčích kroků při organizaci akce „Mobilizace - Cihelna 2006 - 
Králíky“. 
zodpovědný: místostarosta, na vědomí odbor vnitřních věcí, odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje úhradu faktury za vystoupení a dopravu mažoretek DIXI Stonava v 

rámci kulturního vystoupení na akci „Mobilizace - Cihelna 2006 - Králíky“ na 
Velkém náměstí v pátek dne 11. 8. 2006. 

    zodpovědný: finanční odbor, na vědomí odbor ŠKT 
    termín: ihned 
    hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje zajištění parkování pro akci „Mobilizace - Cihelna 2006 - Králíky“ na 

pozemcích p. p. č. 1856, 1853/1, 1855 a 1857 v k. ú, Králíky, užívaných firmou ZEOS 
Prostřední Lipka, a to jednotkou SDH Králíky a současně zajištění součinnosti při 
úklidu prostor pro veřejnost v místě akce. RM pověřuje starostu podpisem dohody s 
SDH Králíky. 

    zodpovědný: starosta, odbor vnitřních věcí 
    termín: ihned 
    hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje zajištění parkování pro akci „Mobilizace - Cihelna 2006 - Králíky“ na 

pozemcích p. p. č. 511/1 a 482/1, v k. ú. Prostřední Lipka, v užívání pana Linharta 
(Prostřední Lipka), jednotkou SDH Prostřední Lipka a pověřuje starostu podpisem 
dohody s SDH Prostřední Lipka. 

    zodpovědný: starosta, odbor vnitřních věcí 
    termín: ihned 
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    hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 

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