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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 16 

rady města 
  konané 22.04.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluvena: MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o umístění reklamního poutače ze dne 01.10.2003 

mezi městem Králíky a panem Valentou – ELKO Valenta, Choceň. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedních pozemků p. p. č. 2199/1 a 127 v k. ú. Králíky 
souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Stavební 
úpravy RD čp. 649 v k.ú. Králíky“ manželů Končových, Králíky.  

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

Město Králíky jako vlastník pozemku p. p. č. 2069/1 v k. ú. Králíky souhlasí dle § 96 
odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – výměna kanalizačního 
potrubí na pozemcích p. p. č. 194 a 2072/60 v k. ú. Králíky pana Vacka, Králíky a 
nemá k němu připomínky. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p. p. č. 255 v k. ú. Dolní Hedeč za účelem 
sekání trávy za roční nájemné 626 Kč a ukládá záměr pronájmu zveřejnit. 

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

RM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30.12.2005 mezi městem 
Králíky a sdružením Vojensko-historický klub „Erika“, Brno týkající se změny 
hodnoty movitého majetku. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje dodatek č. 1 Nájemní smlouvy uzavřené dne 08.01.2001 mezi městem 

Králíky a panem Ptáčníkem, zemědělským podnikatelem, Jablonné nad Orlicí  
týkající se 5leté výpovědní lhůty. 

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

RM schvaluje návrh smlouvy mezi městem Králíky a firmou ČEZ Distribuce a. s., 
Děčín o uzavření budoucí smlouvy o připojení nových odběrných zařízení 
k distribuční soustavě NN na stavbu: „Přístřešek na autobusovém nádraží Králíky“ 
a pověřuje starostku města podpisem smlouvy  

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

RM schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na nově 
vybudované telekomunikační zařízení mezi městem Králíky a firmou 
TELEFONICA O2 Czech Repablic, a. s. Praha 4 – Michle v lokalitě Na Skřivánku, 
Králíky a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  

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

RM schvaluje následující smlouvy a dodatky s firmou SMK, s. r. o., Králíky:  
 1/  Smlouvu o dílo týkající se zajištění provozu městských hřbitovů 
 2/  Smlouvu o dílo týkající se zajištění provozu veřejného osvětlení  
 3/  Smlouva o dílo týkající se zajištění úklidu města. 
 4/  Dodatek ke Smlouvě o provozování veřejných WC 
 5/  Dodatek ke Smlouvě o údržbě a správě plakátovacích ploch 
 Rada města pověřuje starostku podpisem výše uvedených smluv a dodatků. 

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

RM bere na vědomí návrh závěrečného účtu města Králíky za rok 2008 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání zastupitelstva. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu o nákupu a užití poukázek Sodexo a dodatek ke smlouvě na 

ceník služeb Sodexo mezi městem Králíky a firmou Sodexo Pass Česká republika a. 
s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, pobočka Hradec Králové. 

zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje podpis licenční smlouvy s firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje kupní smlouvu na nákup ojetého motorového vozidla mezi Autoservisem 
Hudousek s.r.o. Štíty a městem Králíky a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

odpovídá: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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