
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 32 

rady města  
  konané 23.07.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, 

MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková 
 
 
- Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2074/13 v k. ú. Králíky 

souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – 
rekonstrukce oplocení na pozemcích p.p.č. 325/2, 337/2, 325/1 v k. ú. Králíky pana 
Kolbeho, Králíky a nemá k němu připomínky. 

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

- Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 226/9 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – přístavba 
zastřešené venkovní terasy na pozemku p. p. č. 226/4 v k. ú. Králíky pana Sirného, 
Králíky čp. 162 a nemá k němu připomínky. 

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

 
- RM schvaluje smlouvu o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových 

podkladů města Králíky uzavřenou mezi městem Králíky a společnostmi Vodovody 
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín, a Telefónika O2 Czech Republic, a. s.. Praha a smlouvu o dílo 
na správu digitální technické mapy uzavřenou mezi  městem Králíky a společnostmi 
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., RWE Distribuční služby, s. r. o., 
ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, a Telefónika O2 Czech Republic, a. s. jako objednateli a 
firmou GEOVAP, spol. s r. o. jako dodavatelem a pověřuje starostku jejich 
podpisem. 

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

 
- RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 0911080204 

mezi městem Králíky a Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, na stavbu: 
„Napouštění požární nádrže v Prostřední Lipce“ a pověřuje starostku města 
podpisem smlouvy  

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

 
- RM bere na vědomí návrh smlouvy  o odběru poukázek pomoci v HN,  vyjadřuje 

podporu jejich zavedení a pověřuje vedoucího OSVZ k dalšímu jednání s firmou 
Accor Services CR s. r. o., Praha.  
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zodpovědný: vedoucí OSZV  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM pověřuje OŠKT zajistit výběr dodavatele na rekonstrukci pomníku na Horní 

Lipce a ukládá vedoucímu odboru zajistit předání podkladů na Sdružení obcí 
Orlicko k podepsání smlouvy o dílo. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM schvaluje přímý příspěvek SDH Králíky na úhradu režijních nákladů spojených 

s organizací 7. ročníku Hasičského dne do výše Kč 500,-- podle doložených výdajů. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM schvaluje přímý příspěvek na konání 21. ročníku tradičního Králického triatlonu 

ve výši Kč 1.500,-- proti doloženým výdajům. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM schvaluje grant ve výši Kč 25.000,-- na akci Artex2008 a pověřuje starostku města 

podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu mezi městem Králíky a Pardubickým 
krajem. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM jako hodnotící komise přijímá nabídku na projekt „Využití a provoz Evropského 

domu Králíky“ firmy Králická rozvojová, s. r. o., Králíky, a pověřuje starostku 
města jednáním o smlouvě mezi městem Králíky a firmou Králická rozvojová, s. r. 
o., a jejím podpisem. 

zodpovědná: starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
- RM bere na vědomí informaci o stavu požární techniky JSDH Králíky, zařazené do 

JPO II a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace za účelem nákupu 
CAS s realizací v roce 2009. 

zodpovědný: OVV 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
- RM schvaluje znění výzvy na administraci žádosti o dotaci na projekt „Kanalizace a 

ČOV aglomerace Králíky“ a ukládá místostarostovi aby v součinnosti s odborem 
VTS zajistil její zveřejnění obvyklým způsobem. 

zodpovědný: místostarosta 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
Zapsal: Čestmír Doubrava 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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