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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 30 

rady města 
  konané 05.08.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila 

Berková,  
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 1087/8 v k.ú. Králíky (cca 60 m2) za 

účelem užívání zahrady panu Večeřovi, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

 
RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 746/1 v k.ú. Dolní Boříkovice a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2086/1 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Přístavba pergoly 
k domu v Králíkách“ pana Ladislava, Králíky.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st.p.č. 829 v k.ú. Králíky za účelem – 
zastavěná plocha pod garáží za roční nájemné 145 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  
 

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 266/2 v k.ú. Králíky za účelem údržby 

pozemku, sekání trávy a zřízení zahrádky za roční nájemné 1.110 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  
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RM schvaluje pronájem městského bytu č. 2 v čp. 660 v ul. V bytovkách v Králíkách 
paní Suchánkové, Králíky a to na dobu určitou jednoho roku (při uzavírání smlouvy 
se postupuje podle usnesení RM/2004/37/632). 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o.  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje záměr prodeje dětského jízdního kola zn. Olpran Falkon za kupní cenu 
700 Kč +DPH a dětského jízdního kola zn. JOKO za kupní cenu 400 Kč +DPH a 
ukládá MO záměr prodeje zveřejnit.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního  klidu na 03.00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním taneční zábavy dne 08.08.2009 na otevřeném  prostranství vedle 
klubovny sportovního (fotbalového) areálu v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu  na 24.00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „Sportovního odpoledne pro malé i velké“ dne 15.08.2009 na 
sportovišti za MŠ v obci Červený Potok. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 hod., a to v souvislosti s 

 pořádáním kulturní akce u příležitosti 45. výročí ledního hokeje v Králíkách, která 
se koná dne 29.08.2009, ve sportovním areálu Gymnázia a základní školy v 
Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM  schvaluje úplnou uzavírku silnice III/31224 z   Králík do Prostřední Lipky a MK 
na Velkém náměstí vč. vedení objízdných tras po komunikacích na území města Králíky 
z důvodu zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní akce „Den Sil podpory AČR 
CIHELNA 2009 Králíky“ v těchto termínech: - III/31224 -  21.8.2008 od 12:00 do 20:00 
a 22.8.2008 od 08:00 do 17:00 hod - MK V. náměstí -  21.8.2008 od 18:00 do 22:00 hod a 
22.8.2008 od 08:00 do 09:15 hod. 
    zodpovědný: odbor VTS  
    termín: ihned 
    hlasování: 3:0:0 
 
 
RM souhlasí se skácením 2 bříz na  pozemku p.č. 108/1 a 3064  
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      v k.ú. Králíky a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
      hmoty z břízy na p.p.č. 3064 v k.ú. Králíky  s   panem Kounkem  a  
      písemné dohody o zpracování dřevní hmoty  z  břízy  na  p.p.č. 108/1 v k.ú. Králíky s  
      panem Krejčím  za  podmínky, že  veškeré  práce  budou  provedeny  na  
      jejich  náklad a nebezpečí, pouze náhradou  za  vzniklé palivové dříví, bez ohledu na  
      jeho kvalitu.   
   zodpovědný: odbor ŽP  
  termín: ihned 
  hlasování: 3:0:0 
 
RM souhlasí se skácením 5 smrků na pozemku p.č. 1928 v k.ú.  
      Králíky  a  současně souhlasí  s  uzavřením  písemné  dohody  o  zpracování   dřevní    
      hmoty  z těchto smrků s  panem  Vávrou  za  podmínky, že  veškeré  práce  
     budou  provedeny  na  jeho  náklad  a  vlastní  nebezpečí, pouze  náhradou za vzniklé  
     palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.   
  zodpovědný: odbor ŽP  
  termín: ihned  
  hlasování: 3:0:0 
 
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě, Červený Kostelec na 

provoz Hospice Anežky České, Červený Kostelec.    
zodpovědný : OSVZ 
termín : ihned 
hlasování : 3:0:0  

 
RM  ukládá  odboru  VTS  zajistit  veřejnou  soutěž  malého rozsahu –  
       průzkum trhu na  akci „Regenerace  panelového  sídliště V Bytovkách, Králíky – II.  
       etapa – „dětské hřiště“  a  zároveň  RM   odsouhlasila   znění   výzvy   k   předložení  
       cenových   nabídek   na   výše   uvedenou   akci, která   bude   zveřejněna  obvyklým  
       způsobem a zaslána firmám:  

Lubomír Straka – FLORA servis, Brno,  
    SATERNUS sp. z o. o. , Český Těšín,    

   PROLEMAX s. r. o., Plzeň,  
  

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  

 
RM ukládá odboru VTS zajistit veřejnou soutěž malého rozsahu –  průzkum trhu na 
akci „Regenerace panelového sídliště V Bytovkách, Králíky – II. etapa – veřejná zeleň“ 
a zároveň RM odsouhlasila znění výzvy k předložení cenových nabídek na výše 
uvedenou   akci, která bude zveřejněna obvyklým způsobem a zaslána firmám: 

Martin Kubec, Verměřovice  
    Ing. Libor Tandléř, Daskabát 
    Pavel Haupt, Letohrad 
                                   

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
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hlasování: 3:0:0 
 
 
RM   schvaluje   smlouvu   o   dílo   na   Úpravu Studie ekonomického  
       hodnocení projektu  Vojenské  muzeum  Králíky, reg. Č. CZ.1.13/3.1.00/02.00176  a  
       pověřuje starostku jejím podpisem.  

zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  

 
RM neschvaluje zapůjčení mobilního WC z areálu hřbitova ZO ČSSD na sportovní akci 

v Červeném Potoce dne 15.08.2009.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje darovací smlouvy od firmy Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, 

a. s., VAKSTAV, spol. s. r. o., ASOCIACE HYDROENERGETIKŮ, s. r. o., 
STAVOFIN, s. r. o., a EKOLA České Libchavy, s.r.o. . Předmětem smluv jsou dary 
na podporu sportu. 

zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje uzavření smlouvy s firmou Agile  s.r.o. Ústí nad Orlicí  
      na  akci  „ Regenerace  panelového  sídliště  V Bytovkách “  a  pověřuje   starostku  
      podpisem smlouvy. 

zodpovědný:  starostka  
termín:  ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
 
Zapsal: Miroslav Bouška 
 
 
 
 
….………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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