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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 26 

rady města 
  konané 16.06.2010  
 
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 nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 1012. 1539 a 1541/1 v k.ú. Dolní Boříkovice za 

kupní cenu ve výši znaleckého posudku a ukládá MO jednat s panem Diblíkem o 
směně pozemků. 

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

RM souhlasí s umístěním betonových dlaždic o rozměru 50x50 cm na pozemkové 
parcele č. 651/28 v k.ú. Králíky od místní komunikace po celé délce stavby cca 15 m 
za účelem zajištění přístupu k bytovému domu čp. 594. 

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

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 177/1, 181/1 a 1302/1 v k.ú. Horní Lipka za 
účelem údržby pozemků a zřízení přístupové cesty paní Welgemoed, Jablonné nad 
Orlicí. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení (uložení), provozu, údržby 
a oprav podzemního vedení telekomunikační sítě na p.p.č. 1071/1, p.p.č. 1071/39, 
p.p.č. 1071/40 a p.p.č. 1071/41 ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a změně dalších zákonů, pro oprávněnou a.s. 
Telefónica O2, Praha  a to na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 168 Kč + 
DPH.  

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

 
RM schvaluje kupní cenu za prodej staveb technického vybavení umístěných na 

pozemcích určených k zástavbě RD v lokalitě Skřivánek, a to u pilíře elektro ve výši 
9.242,85 + DPH/ks, u pilíře HUP ve výši 10.890 Kč + DPH/ks. Zároveň RM 
schvaluje náhradu nákladů spojených se zajišťováním předmětných pozemků, a to 
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na připojovacím poplatku elektro ve výši 12.500 Kč. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje kupní smlouvu na prodej staveb technického vybavení na pozemcích 

p.p.č. 3505, 3506 a 3507 v k.ú. Králíky a dohodu o zaplacení připojovacího poplatku 
elektro mezi městem Králíky a společností SNĚŽNÍK, Dolní Morava a pověřuje 
starostku jejím podpisem.  

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

 
RM schvaluje dodatek č. 002 ke smlouvě o připojení č. 9-NN-4-02053148 uzavřený 

s firmou ČEZ Distribuce, Děčín a pověřuje starostku jeho podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 018/2009 uzavřenou s hlavním 
dodavatelem – firmou AGILE Ústí nad Orlicí na stavbu: „Regenerace panelového 
sídliště, ul. V Bytovkách, Králíky – II. etapa“ a pověřuje starostku podpisem 
dodatku. 

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

 
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku panu Kotrbáčkovi, Hořice, za účelem 

vydání publikace mapující historii silničních motocyklových závodů na území 
dnešního Pardubického kraje z Dotačního a příspěvkového programu města 
Králíky – kategorie přímé příspěvky . 

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

 
RM schvaluje umístění provozního stánku hokejového oddílu  na pozemcích města dle 

návrhu a ukládá vedoucímu OŠKT zajistit ve spolupráci s panem Romanem 
Feltlem nezbytné činnosti potřebné pro umístění dřevěného prodejního stánku. 

zodpovědný: ŠKT, hokejový oddíl TJ Jiskra Králíky, o.s. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje umístění sídla sportovní organizace TJ Jiskra Králíky, o.s. na adrese: 

Nádražní 488, 561 69 Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT, TJ Jiskra Králíky, o.s. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM bere na vědomí konání doprovodného programu k večerní módní přehlídce dne 
19.06.2010, který se má sestávat z asi 15 - 30 minutového vystoupení účinkujících 
z večerního programu na Velkém náměstí v prostoru před budovou gymnázia, 
popř. z pochodu po pěší zóně v Dlouhé ulici. Uvedený program nesmí omezovat 
dopravu ani narušovat veřejný pořádek v místě konání. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování zadávací dokumentace 

v rámci realizace projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a 
vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro území ORP Králíky“, 
která je uzavírána mezi fa ENVIPARTNER, Brno a Městem Králíky a pověřuje 
starostku města jejím podpisem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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