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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 26 

rady města  
  konané dne 11.06.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                               Ing. Miroslav Bouška 
 
 

 
Město králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 71/2 v k. ú. Králíky souhlasí 

dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – stavby 
zahradního domku o velikosti 24,5 m2 na pozemku p. p. č. 82/1 v k. ú. Králíky pana 
Martince, Králíky a nemá k němu připomínky. 

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

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1527/2 v k. ú. Dolní Boříkovice 
souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – 
výkopové práce za účelem odvodnění domu čp. 151 na pozemku p. p. č. 688 v k. ú. 
Dolní Boříkovice paní Dostálové, Vysoké Mýto a nemá k němu připomínky. 

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

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1105 v k.ú. Prostřední Lipka 
souhlasí s výjimkou z požárně nebezpečného prostoru u stavebního záměru – 
stavební úpravy domu čp. 61 v k.ú. Prostřední Lipka pana Štaigla, Králíky a nemá 
k němu připomínky. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
stavby – zemní kabelové vedení VN, zemní kabelové vedení NN, DTS na pozemcích 
p. p. č. p. p. č. 1900/14, 1900/6, 1900/17, 1899, 2204, 2072/8, 201/3, 1902/22, 225/2, 
207/1, 1902/21, 223/1, 225/1, 226/6, 2072/26, 235, 1900/16 a pozemku ve zjednodušené 
evidenci p. č. 2204GP vše v k. ú. Králíky pro oprávněnou společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou 
finanční náhradu. 
Do doby realizace stavby souhlasí RM s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
stavby – zemní kabelové vedení NN, přípojková skříň na pozemcích p. p. č. 2204, 
1900/1, 1900/14, 1900/6, 1900/15, 1902/16, 1900/16, 1899, 1902/17, 447/16 a pozemku 
ve zjednodušené evidenci p. č. 2204GP vše v k. ú. Králíky pro oprávněnou 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
za jednorázovou finanční náhradu. 
Do doby realizace stavby souhlasí RM s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene. 

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

RM schvaluje prodloužení záměru pronájmu nebytového prostoru v čp. 363 na Velkém 
náměstí v Králíkách o dalších 30 dnů a ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu 
v souladu s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů v majetku města 
Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru ve 2 n. p. v čp. 364 na Velkém 
náměstí v Králíkách a ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu v souladu s Pravidly 
pro pronajímání nebytových prostorů v majetku města Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s .r .o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 841/RD/067/2008 uzavřenou s firmou STRABAG, a. s., 
Rychnov nad Kněžnou, na kompletní dodávku stavby „Oprava místních 
komunikací v Králíkách“ a pověřuje starostku jejím podpisem.   

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

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 1/2008 uzavřenou s firmou HOŘÍNEK, 561 69 Králíky 
na stavbu „Renovace střechy kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie 
v Prostřední Lipce“ a pověřuje starostku jejím podpisem.   

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

RM posoudila předložené nabídky na stavbu „Parkoviště osobních vozů ul. Plynárenská 
v Králíkách“ a dle předem  stanoveného kritéria vybrala firmu AGILE, spol. s  r. 
o., Ústí nad Orlicí. Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy 
s vybranou firmou. 
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zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM posoudila předložené cenové nabídky na stavbu: „Stavební úpravy páteřní pěší 
komunikace v areálu hřbitova v Králíkách“ a rozhodla , aby stavbu provedla firma 
VOTAVA CZ, s. r. o., Skuteč. Zároveň pověřuje  odbor VTS k předložení návrhu 
smlouvy s vybranou firmou. 

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

RM Králíky schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na služby spojené 
s odstraňováním odpadu s  firmou EKOLA České Libchavy, s. r. o. a pověřuje 
starostku jejím podpisem.  

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

RM schvaluje příspěvek občanskému sdružení Sdružení pro Heřmanice, o. s., 
zastoupeným panem Švandou, ve výši Kč 3.000,-- na pořízení informační tabule o 
obci Heřmanice u Králík. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí finanční odbor 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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