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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 14 

rady města 
  konané 08.04.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, 

MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM souhlasí s podnájmem pozemku st. p. č. 787/1 v k. ú. Králíky pro nájemce garáží 

pana Pohla, pana Žejdlíka a paní Látalovou, které pronajímá ÚZSVM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí oznámení o zahájení prací a vstupu na pozemky v k. ú. Králíky, 
Dolní Hedeč a Červený Potok při akci osazení ochrany ptactva v úseku vedení VN 
264 společností ČEZ Distribuce, a. s. 

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

RM v souladu s pravidly pro nakládání s nemovitým majetkem města doporučuje 
prodloužení doby podpisu kupní smlouvy mezi městem Králíky a panem Sopelem, 
Králíky o tři měsíce a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

RM bere na vědomí plnění smluvních podmínek společností Služby města Králíky, s. r. 
o., za 1. čtvrtletí 2009. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemích p. p. č. 2074/13, 648, 628/31, 651/3, 
651/15, 666/2 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. 
Zároveň do doby realizace stavby RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

RM schvaluje smlouvu č. POPLO90227 s firmou DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních 
schránek, a. s., ŠUMPERK na akci „Výměna oken a vstupních dveří na bytových 
domech čp. 658, 660, 662 v Králíkách“ a pověřuje starostku jejím podpisem.  

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

RM schválila  smlouvu o dílo s firmou Štěpánek spol. s r. o. Opočno na stavbu: 
„Stavební úpravy budovy čp. 359 v Králíkách“ a pověřuje starostku města jejím 
podpisem. 

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

RM schvaluje podat žádost o poskytnutí 100% finančních prostředků z programu péče 
o krajinu na zajištění šetrného kosení lokality u ČOV s výskytem zvláště chráněné 
vachty trojlisté a na výsadbu aleje od památného stromořadí k chatě Amálka. 

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

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „1. oficiálního pálení čarodějnic v Králíkách“, které se koná dne 
25.04.2009, na otevřeném prostranství – sportovišti/ rekreační plocha u Hedvy 
v Králíkách. 

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

 
RM schvaluje a pověřuje starostku podpisem žádosti – zavedení administrátorů 

telefonních služeb společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje kupní smlouvu č.j.: RCV-2009-Z091 – upgrade Czech POINT a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy.. 

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

RM schvaluje Dohodu o vzájemné spolupráci pro zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku mezi Policií ČR a městem Králíky a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

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

RM ukládá vedoucí FO zpracovat směrnici k postupu při uplatňování DPH v účetnictví 
města. Zároveň RM ukládá vedoucím jednotlivých odborů dodržovat výše uvedený 
postup Města Králíky v souvislostí s registrací k DPH. Dále RM ukládá vedoucí MO 
informovat správce bytového fondu Služby města Králíky, s.r.o., o přijatých 
opatřeních a způsobu zajištění stejného postupu při uplatňování DPH v rámci 
správy bytového a nebytového fondu. 

zodpovědný: FO, MO a všechny zbývající odbory  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

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

 


