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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 20 

rady města 
  konané 05.05.2010  
 
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 bere na vědomí zprávu o výsledku inspekce kvality pečovatelské služby 

poskytované organizační složkou SSK. 
zodpovědný: starostka, ředitel SSK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1293/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 

souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – 
„výstavba dřevěné kolny na zahradní nářadí na p.p.č. 1293/2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice“ pana Repy, Králíky a nemá k němu připomínky.  

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

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v umístění reklamního 
pylonu na p.p.č. 1071/1 a jeho napájení po p.p.č. 1071/1, 1071/39 a 1071/40 v k.ú. 
Králíky, dále v právu oprav a údržby za jednorázovou cenu 1.000 Kč + DPH mezi 
městem Králíky a společností A + R s.r.o., Radonice, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou. 

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

 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 1071/41 a 1071/47 v k.ú. Králíky za kupní cenu 

62.300 Kč a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje darovací smlouvu na stavby „SO 06 Vodovodní přípojka, SO 07 

Kanalizace dešťová, SO 08 Kanalizace splašková“ mezi městem Králíky a 
společností A + R s.r.o., Radnice. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM doporučuje požádat o bezúplatný převod pozemku st.p.č. 534/5 v k.ú. Králíky dle § 

5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 
Pozemkového fondu ČR na město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání 
ZM. 

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

 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k části nebytového prostoru – 1 garážovému 

stání v objektu na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky se Základní uměleckou školou, 
Králíky, dohodou, a to ke dni 30.06.2010. 

  Současně RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru – 1 garážového stání o 
výměře 16,75 m2 v objektu na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky příspěvkové organizaci 
zřízené městem Králíky - Základní umělecké škole Králíky, a to od 01.07.2010 na 
dobu neurčitou. 

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

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 93293, 92190, 10001, 10002, 12048, 10006, 10008 
a 10005 přidělená městu Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického 
kraje a resortních a interní rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje schválený 
rozpočet v příjmech a výdajích o 34.348.000 Kč. 

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

RM neschvaluje snížení vypočtené částky neinvestičních výdajů za žáka a ukládá 
vedoucímu odboru OŠKT zajistit informovanost obcí o rozhodnutí RM. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje znění výzvy na zakázku malého rozsahu na administraci projektu 

„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ a ukládá starostce aby v součinnosti 
s odborem VTS zajistila její zveřejnění na www stránkách města a oslovení 
vybraných firem. Výběrovou komisí bude rada města.  

zodpovědný:  starostka 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ukládá odboru VTS, jako příslušnému silničnímu správnímu úřadu, provést 

kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení při provádění rekonstrukce 
silnice v těchto místech a odboru ÚPaSÚ prověřit terénní úpravy provedené na 
pozemku pana Strmisky. 

zodpovědný: odbor VTS a ÚPaSÚ 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 

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