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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 39 

rady města  
konané dne 10.10. 2006  

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

Mgr.Zdeněk Němeček, Pavel Kalianko 
 

Omluven    Mgr. Jan Holčapek  
 
 
 
RM souhlasí se skácením 7 ks náletových olší na p.p.č. 340/3 v k.ú. Červený Potok.  

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 5 ks suchých olší na p.p.č. 168 a 175/1 v k.ú. Horní Lipka.  

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z 1 břízy rostoucí 

na p.p.č. 1820/7 v k.ú.  Králíky s panem Marečkem, Králíky. Veškeré práce spojené 
se zpracováním dřevní hmoty a úklidem  klestu provede žadatel ve vlastní režii. 

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 012/2006 s firmou AGILE spol. 

s r.o. Ústí nad Orlicí na dodávku stavby „Dostavba ZŠ Moravská v Králíkách“ a 
pověřuje starostu jeho podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o připojení šaten v areálu ZŠ Moravská Králíky k distribuční 

soustavě mezi Městem Králíky a VČP a.s. Hradec Králové a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na dodávku studie „Rekonstrukce kanalizace 

a ČOV v Králíkách“  a rozhodla, že projekt studii provede BKN Vysoké Mýto. 
Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy s výše uvedenou 
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firmou.   
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na dodávku projektu pro stavební povolení a 

zadávací dokumentace „Rekonstrukce koupaliště v Králíkách – II. etapa“  a 
rozhodla, že projekt provede BKN Vysoké Mýto. Zároveň pověřuje odbor VTS 
k předložení návrhu smlouvy s výše uvedenou firmou.   

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dodávce stavebních prací č. 

841/RD/071/2006 na opravu místních komunikací v Králíkách s firmou Strabag a.s. 
Rychnov nad Kněžnou a pověřuje starostu jeho podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pronájem nebytových prostorů – zasedací místnosti ve 3. n.p. 

v nemovitosti pověřeného úřadu čp. 316, ul. Karla Čapka v Králíkách společnosti 
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., Žamberk a to ve dnech 17. a 18.10.2006, 31. a 
01.11.2006, 15. a 16.11.2006, 21. a 22.11.2006 a 23.11.2006, tj. celkem 9 dní. 

zodpovědný: majetkový odbor. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pronájem nebytových prostorů – zasedací místnosti ve 3. n.p. 

v nemovitosti Pověřeného úřadu čp. 316, ul. Karla Čapka v Králíkách společnosti 
Kabelová televize Přerov, a.s, Přerov a to ve dnech 02. a 03.11. 2006, 13. a 
14.11.2006, tj. celkem 4 dny. 

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

RM schvaluje pronájem nebytových prostorů – zasedací místnosti ve 3. n.p. 
v nemovitosti Základní školy čp. 647, ul. Moravská v Králíkách společnosti 
Kabelová televize Přerov, a.s., Přerov  a to ve dnech 19. a 20.10. 2006. 

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

 
RM jmenuje pana Hejkrlíka, Králíky, do funkce ředitele PO „Centrum sociálních 

služeb“ s nástupem ke dni 1. 12. 2006.  
zodpovědný: starosta, tajemník 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM ukládá starostovi oslovit firmy RWE Group  s žádostí o příspěvek na vydání 

dopisnice ke 100. výročí městské plynárny a schvaluje její vydání na náklady města 
Králíky. 
zodpovědný: starosta, místostarosta 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o náhradě škody mezi městem Králíky a Českou republikou - 

Ministerstvem obrany, zastoupeným Náčelníkem VZ 8521 Brno, plukovníkem Ing. 
Jozefem KAPRAĽEM, Brno a pověřuje místostarostu podpisem dohody. 

zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
      Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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