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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 06 

rady města 
  konané 11.02.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM doporučuje prodej obsazené bytové jednotky č. 5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě a 

spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 na pozemku st. p. č. 106 a společných 
částech domu vše v k. ú. Králíky panu Mikoláškovi, Dolní Dobrouč.  

 Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku p. p. č. 171/3 v k. ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 

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

RM doporučuje prodej pozemku p. p. č. 536/9 v k. ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 50 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. 

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

RM odkládá bod na příští jednání RM a ukládá MO požádat Rolnickou společnost, 
s.r.o. o předložení nájemní smlouvy mezi Pozemkovým fondem a Rolnickou 
společností, s. r. o. na příští jednání rady.  

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

RM doporučuje prodej pozemku p. p. č. 297/6 v k. ú. Dolní Lipka za kupní cenu 10 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem (žádost podána v roce 2006) a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM doporučuje prodej pozemku p. p. č. 274/1 a pozemků ve zjednodušené evidenci p. č. 

295, 297, 510/1, 286/4, 286/5, 287/1, 293, 294 (GP), p. č. 510/2 (PK)) vše v k. ú. Dolní 
Lipka za účelem zemědělského hospodaření a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje. 

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

RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty ze 4 menších 
jasanů s panem Šverákem, bytem Králíky, s podmínkou, že veškeré práce budou 
provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu a současně schvaluje prodej dřevní hmoty 
z mohutného jasanu panu Starému, bytem Králíky. 

zodpovědný: odbor životního prostředí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá odboru VTS oslovit firmy SULKO s.r.o. Dolní Dobrouč, STAVONA spol. 
s r.o. České Libchavy, ABC-OKNA s.r.o. Králíky, Rudolf Bláha Šumperk a DOLS 
a.s., Šumperk k doplnění nabídky  na akci „Výměna oken a vstupních dveří na 
bytových domech čp. 658, 660, 662 v Králíkách“. Doplnění bude obsahovat návrh 
smlouvy o dílo, návrh platebních podmínek, přesné technické řešení osazení oken do 
stávajících otvorů s ohledem na podmínky ve výběrovém řízení. 

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

RM schvaluje znění zadávací dokumentace na zakázku „Vojenské muzeum Králíky – 
generální dodavatel stavby“. 

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

 
 

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