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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 32 

rady města 
  konané 19.08.2009  
 
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 schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 1338/1 v k.ú. Horní Lipka za roční 

nájemné ve výši 957 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – 1 parkovací stání za účelem skladování 
v objektu na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky za minimální roční nájemné 3.936 Kč 
Základní umělecké škole Králíky, a to na dobu neurčitou od 01.10.2009. 

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

 
RM souhlasí se vstupem na pozemky p.p.č. 95/3 a 122/2 v k.ú. Červený Potok 

společností SART – stavby a rekonstrukce, a.s., Šumperk za účelem přístupu na 
staveniště, manipulace se stavebním materiálem a technikou, případně pro dočasnou 
meziskládku vytěženého materiálu, max. po dobu 2 týdnů, a to za podmínky, že 
pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. 

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

RM doporučuje stanovení kupní ceny při prodeji pozemků k výstavbě RD v lokalitě 
„Na Skřivánku“ ve výši 400 Kč/m2 a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:1 (zdržela se Mgr. Berková) 
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RM vyhodnotila soutěž na dodavatele akce „Regenerace panelového sídliště v Králíkách 
- II. etapa – „dětské hřiště“ a pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo 
s firmou PROLEMAX s. r. o., Plzeň.  

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

 
 
RM doporučuje schválit návrh obecně závazné vyhlášky O stanovení míst, kde mohou 

být provozovány výherní hrací přístroje a ukládá odboru VV předložit návrh na 
jednání zastupitelstva.  

zodpovědný: odbor VV, Mgr. Mlynářová 
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
RM souhlasí  pro školní rok 2009/2010 s přijetím výše uvedených dětí  do MŠ Červený 

Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí (včetně detašovaného pracoviště Prostřední 
Lipka). 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Králíky, Červený Potok, okr. Ústí nad Orlicí 

(pracoviště Červený Potok) pro školní rok 2009/2010 o 3 děti (celkem 27 dětí). 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM souhlasí pro školní rok 2009/2010 s přijetím výše uvedených dětí  do MŠ 
Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, MŠ Pivovarská 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
RM schvaluje navýšení kapacity u MŠ Pivovarská Králíky, okr. Ústí nad Orlicí pro 

školní rok 2009/2010 o 2 děti (celkem 50 dětí). 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, MŠ Pivovarská 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 2009126 na provedení přeložky telekomunikačních 

kabelů v souvislosti se stavbou – „Technická vybavenost Na Skřivánku, Králíky – I. 
etapa“ mezi Městem Králíky a firmou Libor Kos, Horní Čermná a dále RM 
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pověřuje starostku města podpisem výše uvedené smlouvy o dílo. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
RM schvaluje uzavřít smlouvu o dílo s firmou Pavel Haupt, Kunčice na výsadbu aleje 

od památného stromořadí k chatě Amálka a pověřuje starostku města k jejímu 
podpisu. 

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

 
 
 
 
 
 
Zapsala Lenka Macháčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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