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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 01 

rady města 
  konané 07.01.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM bere na vědomí přípis právního zástupce města paní Krabcové. 

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

RM neschvaluje pronájem nemovitosti čp. 9 na st. p. č. 67 a pozemků st. p. č. 67, p. p. č. 
439/6, 439/10, 439/11 vše v k. ú. Dolní Lipka o. p. s. EURIDIKA, Dolní Boříkovice. 
Zároveň RM schvaluje nový záměr pronájmu nemovitosti čp. 9 na st. p. č. 67 a 
pozemků st. p. č. 67, p. p. č. 439/6, 439/10, 439/11 vše v k. ú. Dolní Lipka a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.  

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

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – kanceláře v 1. poschodí v nemovitosti 
čp. 364 na Velkém náměstí v Králíkách Reklamní společnosti COLLEGIUM s. r. o., 
Králíky a to na dobu neurčitou za roční nájemné. 

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

RM schvaluje prodej dětského horského jízdního kola zn. SUPERIOR panu Ulrichovi, 
Králíky. 

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

RM schvaluje likvidaci pánského jízdního kola zn. Favorit. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nedoporučuje prodej pozemku p. p. č. 570/2 v k. ú. Králíky a ukládá MO předložit 
na jednání ZM záměr prodeje.  

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

RM revokuje usnesení RM/2008/41/491 ze dne 17.09.2008 a schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 6285/2008 spočívající v právu uložení podzemní liniové stavby 
vodovodního řadu a vstupu na pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení 
na pozemku p. p. č. 527/9 v k. ú. Prostřední Lipka ve spoluvlastnictví pana Brůny, 
paní Brůnové a paní Pavelkové pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu.  

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

RM revokuje usnesení RM/2008/41/493 ze dne 17.09.2008 a schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 6318/2008 spočívající v právu uložení podzemní liniové stavby 
vodovodního řadu a vstupu na pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení 
na pozemku p. p. č. 527/1 v k. ú. Prostřední Lipka ve spoluvlastnictví manželů 
Neprašových, paní Brůnové, pana Somogyi a paní Vraňákové pro oprávněné město 
Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu.  

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

RM schvaluje podpis dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služby REP č. R506019-
00007. 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválení Rozpočtového výhledu investic na rok 2009-2012 
v předloženém znění a ukládá finančnímu odboru předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: starostka,  vedoucí FO  
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 podlimitní 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vojenské muzeum Králíky – 
Generální dodavatel stavby“ a pověřuje starostku města jejím podpisem.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o financování již realizované akce 4.kulturní setkání příhraničí 

a pověřuje starostku podpisem smlouvy včetně změnového listu. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje smlouvu o inzerci mezi městem Králíky a firmou S & D, Nakladatelství a 

vydavatelství, s. r. o., Praha 6 a pověřuje starostku města jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM posoudila předložené nabídky na stavbu: „Krytý bazén KRALICKO“ a na základě 

hodnotících kritérií přijímá nabídku od firmy PROVOD - inž. společnost, s. r. o. 
Ústí nad Labem, a pověřuje vedoucího odboru VTS jednáním s vybranou firmou o 
smlouvě a starostku města jejím podpisem.  

zodpovědný: odbor VTS , starostka města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „Sportovního plesu“ 31.01.2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici v 
Králíkách. 

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

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

s pořádáním „Květinkového plesu“ 17.01.2009 ve velkém sále Klubu Na Střelnici v 
Králíkách. 

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

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