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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 17 

rady města 
  konané 14.04.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth  
 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 3713 a části p.p.č. 3720, 3722 a 3725 v k.ú. 

Králíky manželům Podzimkovým, Dolní Hedeč, k zemědělskému hospodaření, 
s pětiletou výpovědní lhůtou. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje nájemní smlouvu č. 90 N 10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým 

fondem ČR na pronájem pozemku st.p.č. 534/5 v k.ú. Králíky. 
Zároveň RM schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí 
k nájemní smlouvě č. 90 N 10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým fondem ČR. 

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

 
RM schvaluje převod poskytnutých finančních prostředků od firmy Strabag a.s., ve výši 

30.000,- Kč do kapitoly Dotační a příspěvkový program města Králíky – položky na 
přímou podporu. 
zodpovědný: OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0 

 
RM souhlasí s pokácením 1 ks břízy bělokoré umístěné na pozemku: 276/1 v k.ú. 

Králíky v souvislosti s investiční akcí : „Regenerace panelového sídliště 
V Bytovkách, Králíky – II. etapa“. Zároveň souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty s panem Šenkem, Králíky. Jednou z podmínek dohody 
bude, že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor VTS, ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 1 ks lískového keře na p.p.č. 112/2 v k.ú. Prostřední Lipka a 

současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto 
keře s panem Springerem, Králíky, s podmínkou, že veškeré práce budou 
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provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé 
palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM vyhodnotila nabídky na  stavbu „Stavební úpravy vnější omítky na objektu čp. 365 

v Králíkách“ a pověřuje odbor VTS jednat o podmínkách smlouvy o dílo s firmami, 
které zaslaly nabídku, v následujícím pořadí: 

1. 4M CZ STAVBY, s.r.o., Praha 
2. STAPO, s.r.o., Ústí nad Orlicí 
3. Stavofin, s.r.o., Králíky 
4. KPV, s.r.o., Ústí nad Orlicí 
5. Agrostav, a.s., Ústí nad Orlicí 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o poradenské činnosti na projektu „Zvýšení turistické 

atraktivity Králické pevnostní oblasti – revitalizace tvrze Hůrka“ mezi městem 
Králíky a společností REDEA ŽAMBERK s.r.o. a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost společnosti Králický Sněžník 

o.p.s. a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje objednávku zveřejnění inzerátu o projektu VMK v příloze Deníku – 

Evropské fondy a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Dohodu o použití prostředků ze sociálního fondu MěÚ Králíky pro rok 

2010 a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: finanční odbor, tajemník 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM posoudila předložené nabídky na akci: „Zpracování podkladových materiálů 

k žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního programu, výzva č. 06 na 
rozvoj služeb eGovernmentu v obcích v ORP Králíky“ a rozhodla, že dodávku 
služeb provede firma Equica, a.s., Praha 9. Zároveň RM pověřuje odbor KÚ 
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k předložení smlouvy s vybranou firmou. 
zodpovědný: odbor KÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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