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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 45 

rady města  
  konané 15.10.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Z části jednání omluvena: Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. p. č. 2074/7 v k. ú. Králíky 

spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN a dále práva vstupu na 
pozemek za účelem provozování a oprav distribuční soustavy pro oprávněnou ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín, a to na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 500 Kč. 
Zároveň do doby realizace stavby RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

RM bere na vědomí výpověď z nájemního vztahu ke stavbě bez čp/če na pozemku p. p. 
č. 586/3 v k. ú. Horní Morava od Policie ČR. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 (Mgr. Berková se již účastnila jednání) 
 

RM bere na vědomí rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, č.j. 12C 157/2008-22, 
ze dne 01.10.2008 ve věci žaloby na zaplacení smluvní pokuty za pozdní vrácení 
movitých věcí (vojenských stanů) Ministerstvu obrany.  

zodpovědný: majetkový odbor, právní zástupce města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek číslo 1 k Rámcové smlouvě o zpracování projektu za účelem 
obdržení dotace č. OP08/0025/P01 mezi městem Králíky a firmou RAVEN EU 
Advisory, a. s., Brno, a pověřuje starostku města jejím podpisem. 

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

RM schvaluje mandátní smlouvu mezi městem Králíky a firmou RAVEN EU Advisory, 
a. s., Brno, uzavíranou za účelem zajištění přípravy a průběhu zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Vojenské muzeum Králíky – 
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Zpracování dokumentace pro provedení stavby“ a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  

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

 
RM souhlasí se zněním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 

k veřejné zakázce na služby zadané městem Králíky pro projekt „Kanalizace a ČOV 
aglomerace Králíky“ a ukládá vedoucímu odboru VTS zajistit její zveřejnění 
obvyklým způsobem a zároveň zaslat nabídku firmám: VK CAD s.r.o., Vysoké 
Mýto, CODE spol. s r.o. , Pardubice, EVČ Pardubice, Pardubice, Ing. Zdeněk 
Vašák, Pardubice, RITUS s.r.o.  Nasavrky. Výběrovou komisí budou členové RM. 

zodpovědný: vedoucí odboru VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM posoudila předložené nabídky na opravu místních komunikací v Králíkách a 

rozhodla, že zakázku provede firma STRABAG a. s., Rychnov nad Kněžnou. 
Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy s vybranou firmou. 

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

 
RM bere na vědomí informaci vedoucího OŠKT o vyhlášení ředitelského volna na ZŠ 

Králíky, Moravská 647, okr. Ústí nad Orlicí 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, MŠ Králíky, MŠ Králíky 
 termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje přímý příspěvek divadelnímu spolku Tyl ve výši Kč 10.000,-- proti 

předloženým dokladům. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, divadelní spolek Tyl 
 termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním kulturní akce „Vinobraní 2008“, které se koná 18.10.2008 ve velkém 
sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další 

zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a nosičem dat 
s biometrickými údaji“, který je uzavírán mezi Státní tiskárnou cenin, s. p., jako 
poskytovatelem a městem Králíky, jako příjemcem a pověřuje starostku města jeho 
podpisem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí, starostka  
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termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podpis formuláře – stanovení administrátorů telefonních služeb 

společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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