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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 28 

rady města  
  konané dne 25.06.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                               Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
- RM schvaluje výpůjčku nemovitosti – stodoly na st. p. č. 232 v k. ú. Prostřední Lipka 

za účelem skladování sena Mysliveckému sdružení Pod Klapáčem, se sídlem Králíky 
a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.  

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

- RM odkládá bod na příští jednání RM a ukládá majetkovému odboru předložit na 
jednání projekt společnosti Agrostav, a. s., na úpravu pozemků.  

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

- RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru – prodejna 
potravin v nemovitosti čp. 109 v k. ú. Dolní Boříkovice s paní Šverákovou, Dolní 
Boříkovice a to dohodou k 31.10.2008. 
Zároveň RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti čp. 109 v k. ú. Dolní 
Boříkovice za účelem zachování prodejny potravin za symbolické nájemné ve výši 
10 Kč/měsíc.  

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

- Město Králíky jako účastník správního řízení o odstranění stavby – výměna oken 
jednodílných za dvoudílná okna u ubytovny čp. 818 v Králíkách - nesouhlasí 
s provedenou výměnou jednodílných oken za dvoudílná, kterou provedl pan Granát, 
Králíky v rozporu se stavebním povolením.  

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

- RM schvaluje záměr výpůjčky pozemků p. p. č. 651/2, 395, 393/3 a 2285 v k. ú. Králíky 
– tenisové kurty a 1 ks sanitárního ISO kontejneru za účelem provozování 
sportovních aktivit TJ Jiskra Králíky a ukládá MO záměr zveřejnit. 
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zodpovědný: majetkový odbor, OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM schvaluje smlouvu o dílo č. 015/2008 uzavřenou s firmou AGILE, spol. s r. o., Ústí 

nad Orlicí, na stavbu „Parkoviště osobních vozů ul. Plynárenská v Králíkách“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.   

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

 
- RM posoudila předložené nabídky na stavbu „Renovace hlavní věže kostela svaté 

Anny v Horní Lipce“ a dle předem  stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti 
vybrala firmu Václav MAREŠ, Králíky. Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení 
smlouvy. 

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

 
- RM souhlasí s podáním žádosti o udělení grantu na opravu za podmínky, že žádost 

nezakládá finanční spoluúčast města a zároveň RM souhlasí s opravou Kalvárie za 
podmínek stanovených odborem školství, kultury a tělovýchovy. 

   zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
   termín:  
   hlasování: 5:0:0 
 
- RM  souhlasí  pro školní rok 2008/2009 s přijetím výše uvedených dětí  do MŠ 

Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 
   zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
   termín:  
   hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o financování ze SROP – podpora regionálních 

a místních služeb cestovního ruchu – Turistická  oblast Králický Sněžník –  
partnerství v  cestovním ruchu mezi městem Králíky a Pardubickým krajem a 
pověřuje starostku jeho podpisem. 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje návrh smlouvy mezi městem  Králíky a firmou ČEZ Distribuce, a.,s., 

Děčín, o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení a 
pověřuje starostku města podpisem smlouvy.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje znění výzvy k  podání nabídek na projekt „Využití a provoz Evropského 
domu Králíky“ a ukládá vedoucímu OŠKT zajistit zveřejnění výzvy. 

   zodpovědný:  odbor ŠKT, starostka  
   termín: ihned 
   hlasování: 5:0:0 
 
 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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