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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 02 

rady města 
  konané 13.01.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena: Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje záměr prodeje movité věci – pánského jízdního kola zn. ESKA, v.č. 

8938100733 za kupní cenu 1.000 Kč a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 3065 v k.ú. Králíky za kupní cenu 50 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 3619 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM odkládá bod a ukládá vedoucí MO a vedoucímu VTS vyvolat jednání s drážním 

úřadem ve věci článku V. a to tak, aby úhrada za zřízení věcného břemene byla 
splatná až po konečném rozhodnutí o realizaci stavby. 

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

 
RM doporučuje zrušení usnesení ZM/2009/04/065 ze dne 11.05.2009 a zároveň 

doporučuje prodej bytové jednotky č. 246/5 v čp. 246 v ul. Na Příkopě v Králíkách 
a spoluvlastnického podílu ve výši 323/1000 na společných částech domu a pozemku 
st.p.č. 106 v k.ú. Králíky za kupní cenu 56.000 Kč a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje nájemní smlouvu č. 372 N 09/50 mezi města Králíky a Pozemkovým 

fondem ČR na pronájem pozemků p.p.č. 759 a 760 v k.ú. Prostřední Lipka. 
Zároveň RM schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí 
k nájemní smlouvě č. 372 N 09/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým fondem ČR. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu č. 020/2009/ESP/1114/00 o sdružených službách dodávky 

elektřiny Zákazníkovi ze sítí nízkého napětí uzavřenou s dodavatelem United 
Energy Trading, a. s., PRAHA 1 a pověřuje starostku jejím podpisem   

zodpovědný: starostka  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách zemního plynu č. 1000279072 

uzavíranou s firmou LAMA INVESTMENTS, a.s., HRADEC NAD MORAVICÍ  a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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

s pořádáním maturitního plesu s tombolou Gymnázia a základní školy Králíky, 
který se koná dne 12.02.2010, ve velkém sále Klubu Na Střelnici v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje podpis licenční smlouvy s firmou DATRON, a.s. Česká Lípa 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM jmenuje realizační tým pro projekt „Zvýšení turistické atraktivity Králické 

pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ ve složení: starostka města pí 
Ponocná, místostarosta Bc. Doubrava, vedoucí odboru VTS p. Čuma, referent 
finančního odboru sl. Hájková, odborní konzultanti p. Vlček a Ing. Ráboň.  

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Technická vybavenost Na 

Skřivánku – I. etapa“, mezi městem Králíky a firmou Agile spol. s r.o. Ústí nad 
Orlicí a pověřuje starostku podpisem dodatku. 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 
 
Zapsala: Lenka Macháčková 
 
 
………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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