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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 03 

rady města 
  konané 21.01.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena: MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM doporučuje prodej pozemků p. p. č. 26/4 a st. p. č. 142 v k. ú. Heřmanice u Králík 

za kupní cenu ve výši u st. p. 50 Kč/m2 a u p. p. 30 Kč/m2 + náklady spojené 
s převodem, dále ukládá MO nechat zaměřit stávající cestu, a poté  předložit na 
jednání ZM záměr prodeje. 

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

RM doporučuje schválení Plánu společných zařízení pro komplexní pozemkovou 
úpravu Králíky II a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 309, 312, 313/1, 
314 a 315/1 (GP) v k. ú. Dolní Lipka ze účelem zemědělského hospodaření za roční 
nájemné 1.546 Kč a ukládá záměr pronájmu zveřejnit.  

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

RM ukládá odboru VTS zajistit veřejnou soutěž malého rozsahu – průzkum trhu na 
stavbu „Výměna oken na bytových domech čp. 658, 660 a 662, ulice V Bytovkách, 
Králíky“ a zároveň odsouhlasila znění výzvy k předložení cenových nabídek na výše 
uvedenou stavbu, která bude zveřejněna obvyklým způsobem a zaslána firmám:  

 STAVONA, spol. s r. o., České Libchavy 
 DOLS, a. s., Šumperk 
 PROPLAST, spol. s r. o., 01  Ústí nad Orlicí 
 SULKO, s. r. o., Zábřeh 
 Hélios Okna, s. r. o., Turnov 
 Oknoplast, a. s., Chrudim 
 VEKRA, spol. s r. o., Rychnov nad Kněžnou 

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

 
RM schvaluje smlouvu o instalaci Bezdrátového místního informačního systému 

(BMIS) na podpěrné body sítě nízkého napětí  s firmou ČEZ Distribuce, a. s. Děčín 
a pověřuje starostku jejím podpisem.  

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

RM schvaluje dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 151 471 6651 mezi Generali 
Pojišťovnou  a. s. Praha a městem Králíky a pověřuje starostku jejím podpisem. 

zodpovědný:  finanční odbor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje uzavření písemné smlouvy o o prodeji dříví v drobném - 3 ks 
kůrovcových smrků s panem Novákem, trvale bytem Králíky, za cenu dle 
schváleného ceníku.  

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

 
RM  schvaluje  Směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad.  

zodpovědný: finanční odbor, tajemník  
termín: 1.2.2009 
hlasování: 4:0:0 

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