
Město Králíky 
Zápis z jednání č. 36 

rady města  
  konané 13.08.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Čestmír Doubrava, 

Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 628/31 v k. ú. Králíky souhlasí 

dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – jednoduchý 
přístřešek s ocelovou konstrukcí o rozměrech 4,7 x 5 m na pozemku p. p. č. 628/7 
v k. ú. Králíky pana Procházky, Králíky a nemá k němu připomínky. 

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

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1024/1 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – drobná dřevěná 
stavba na uložení zahradního nářadí na pozemku p. p. č. 1024/12 v k. ú. Králíky 
manželů Berkových, Králíky a nemá k němu připomínky. 

zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 (Mgr. Berková se jednání neúčastnila) 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v uložení vedení vodovodu a dále 
práva vstupu za účelem zajištění provozu, oprav a údržby vodovodního potrubí na 
pozemcích p. p. č. 2158/2, 3048, 3063 a 3065 vše v k. ú. Králíky pro oprávněnou 
společnost Vodovody a kanalizace, a. s., Jablonné nad Orlicí a jím pověřeným 
osobám, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění, zřízení a provozování 
zařízení distribuční soustavy, tj. zemní kabelové vedení VN 22 kV na pozemku p. p. 
č. 1071/1 v k. ú. Králíky pro oprávněnou společnost ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a 
jím pověřeným osobám, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a úplatně. 

 Do doby realizace akce RM schvaluje uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene.  

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

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 20081163 s firmou OHGS, s. r. o. Ústí nad Orlicí, ve 



věci: zdroj vody pro krytý bazén kralicko na p. p. č. 758 k. ú. Králíky a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

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

 
RM souhlasí s přesunem zeminy uložené v prostoru za koupalištěm do prostoru 

staveniště diskontní prodejny Penny Market.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s výřezem 28 ks náletových dřevin (javor, jasan, jíva a bez) na st. p. č.  

153/1 a 154/1 v k. ú. Králíky.   
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM přijímá nabídku firmy Philipp Sportovní trávníky, a. s., Praha realizaci projektu 

„Rekonstrukce fotbalového hřiště“ a pověřuje starostku města jednáním o smlouvě. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje mandátní smlouvu se společností IPI, v. o. s. Žďár nad Sázavou na 

administraci projektu „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace Pardubického kraje v oblasti památkové 

péče pro rok 2008 – nezapsané památky a havárie ev. č. 2008/03216 (provedení 
nátěru střešní krytiny na kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Prostřední 
Lipce) a pověřuje starostku jejím podpisem. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace Pardubického kraje v oblasti památkové 

péče pro rok 2008 – nezapsané památky a havárie ev. č. 2008/03217 (oprava 
klempířských a tesařských prvků kostela Svaté Anny v Horní Lipce) a pověřuje 
starostku jejím podpisem. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí se smlouvou o ostraze č. 082008 mezi městem Králíky a firmou CZ-

Marshall, s. r. o., Kolín, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
zodpovědný:  starostka města, místostarosta 
termín: ihned 



hlasování: 4:0:0 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 


	zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ
	zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ
	zodpovědný: majetkový odbor
	zodpovědný: majetkový odbor
	RM schvaluje smlouvu o dílo č. 20081163 s firmou OHGS, s. r. o. Ústí nad Orlicí, ve věci: zdroj vody pro krytý bazén kralicko na p. p. č. 758 k. ú. Králíky a pověřuje starostku jejím podpisem.
	zodpovědný: odbor VTS 
	RM souhlasí s přesunem zeminy uložené v prostoru za koupalištěm do prostoru staveniště diskontní prodejny Penny Market. 
	zodpovědný: odbor VTS 

