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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 41 

rady města 
  konané 22.09.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje bezúplatný převod (veřejně prospěšný zájem) části pozemků p.p.č. 

2232/7, 2232/8 a 2232/9 v k.ú. Králíky (nově označeny jako p.p.č. 2237/13, 2237/14, 
2232/15 a 2232/16) od Pardubického kraje na město Králíky a ukládá MO předložit 
bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 177/1 v k.ú. Horní Lipka 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: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 7928, 792/9 a 783/8 v k.ú. Dolní Hedeč 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: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemku souhlasí ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 písm. 
e) stavebního zákona s vybudováním chodníku na části p.p.č. 1820/15 v k.ú. 
Králíky, jež bude spojovat bytový dům čp. 406 a kolnu na st.p.č. 557, a to za 
podmínky, že technické provedení a použitý materiál bude odsouhlasen odborem 
VTS. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1084/5 a části 1084/3, 
1069/18, 1069/17, 1069/16 v k.ú. Králíky k realizaci zeleně od Pozemkového fondu 
ČR, a to podle § 5 odst.1 písm. e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2074/13 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem - „Novostavba RD o 1 
b.j. včetně napojení na sítě na pozemcích p.p.č. 385/1 a 2074/38 v k.ú. Králíky“ 
manželů Kholových, Králíky, za podmínky, že dotčené pozemky města Králíky 
budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o zajištění organizace pouti a dalších činností dle ustanovení ČI. 
II a IV schvalované dohody, a to pro akci „Svatomichalská pouť",. konané ve 
dnech 02. – 03.10.2010 a pověřuje starostku města podpisem dohody s FC Jiskra 
Králíky – Červená Voda, o.s. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o zajištění organizace pouti a dalších činností dle ustanovení ČI. 
II a IV schvalované dohody, a to pro akci „Svatomichalská pouť", konané ve dnech 
02. – 03.10.2010 a pověřuje starostku města podpisem dohody s TJ Jiskra Králíky, 
o.s. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o zajištění organizace pouti a dalších činností dle ustanovení ČI. 
II a IV schvalované dohody, a to pro akci „Svatomichalská pouť", konané ve dnech 
02. – 03.10.2010 a pověřuje starostku města podpisem dohody s TJ SOKOL 
Boříkovice. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zaplatit z rozpočtu města provedení odborného ošetření dubu rostoucího 
na st.p.č. 17 v k.ú. Dolní Lipka za celkovou cenu 4.400,- Kč bez DPH. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje  smlouvu mezi městem Králíky a Pardubickým krajem o podmínkách 
provedení stavby: „Regenerace panelového sídliště, ul. V Bytovkách, Králíky“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM jmenuje komisi pro otvírání obálek pro projekt „Zpracování digitálního 

povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro 
ORP Králíky“ ve složení : Ing Miroslav Bouška, Ing. Jan Tomek a Milan Kacálek.  
Zároveň RM jmenuje pro stejný projekt hodnotící komisi ve složení: Jana Ponocná, 
Miroslav Macháček BA (Hons), Galina Slavíková, Ing. Roman Švéda a Pavel 
Šverák.  Jako náhradníky RM jmenuje Bc. Čestmíra Doubravu, Milana Kacálka, 
Ing. Josefa Orlitu, Jaroslava Vacka a Herberta Hollyho. 
zodpovědný: Jana Ponocná, Ing. Miroslav Bouška 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky 

„Dodávka zemního plynu pro město Králíky, příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je město Králíky a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“. 
zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o společném postupu k zabezpečení realizace veřejné zakázky 

„Dodávka elektřiny pro město Králíky, příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je město Králíky a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“. 
zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dodávka zemního plynu pro město 
Králíky, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Králíky a obchodní 
společnost, kterou město Králíky zřídilo“ 
zodpovědná: starostka 
termín:ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci 
zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dodávka elektřiny pro město Králíky, 
příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Králíky a obchodní společnost, 
kterou město Králíky zřídilo“ 

zodpovědná: starostka 
termín:ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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