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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 21 

rady města 
  konané 12.05.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová,  
 
Omluveni:  Bc. Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková  
 
 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 3230 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 3230 v k.ú. králíky zatížit věcným 
břemenem spočívajícím v uložení kanalizačního sběrače a práva vstupu na pozemek 
za účelem oprav a údržby zařízení pro oprávněné město Králíky, VB se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně. 

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

RM schvaluje ukončení výpůjčky nebytových prostor v nemovitosti čp. 483 v ul. 
Nádražní v Králíkách s příspěvkovou organizací PK Základní uměleckou školou, 
Králíky, a to dohodou k 30.06.2010. Zároveň RM schvaluje výpůjčku nebytových 
prostor v nemovitosti čp. 483 v ul. Nádražní v Králíkách příspěvkové organizaci 
města Základní umělecké škole Králíky, a to s účinností od 01.07.2010 na dobu 
neurčitou. 

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

 
RM schvaluje ukončení výpůjčky movitých věcí s příspěvkovou organizací PK Základní 

uměleckou školou, Králíky, a to dohodou k 30.06.2010.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje celkovou rekonstrukci elektrických rozvodů v bytě č. 05 v čp. 363, Velké 
náměstí, Králíky. 

zodpovědný:  SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM projednala žádost majitelů domu čp. 347 v Králíkách, nesouhlasí s uzavřením 

pozemku a ukládá majetkovému odboru projednat s vlastníky domu případný 
pronájem nebo koupi pozemku. 

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

 
RM ukládá odboru VTS zajistit veřejnou soutěž malého rozsahu na stavbu: 

„Rekonstrukce místní komunikace v obci Horní Lipka“ a zároveň odsouhlasila 
znění výzvy k předložení cenových nabídek na výše uvedenou stavbu, která bude 
zveřejněna obvyklým způsobem a zaslána firmám:  

 Skanska DS, a.s., středisko Litomyšl, 
 MADOS MT, s.r.o., Kostelec nad Orlicí 
 VAKSTAV, spol. s r.o., Jamné nad Orlicí  
 STRABAG, a.s., Rychnov nad Kněžnou 

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

 
RM schvaluje smlouvu o dílo 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 pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

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

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