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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 44 

rady města 
  konané 05.10.2010  
 
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 schvaluje záměr podnájmu pozemku p.p.č. 3546 v k.ú. Králíky za účelem 

zemědělské činnosti za roční nájemné 1.284 Kč a ukládá MO záměr podnájmu 
zveřejnit.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohody o poskytnutí nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou pro 
přípravu a konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR ve 
dnech 14.10.2010 až 18.10.2010, 22.10.2010 až 25.10.2010 s těmito subjekty: 
● L. a J. K., Prostřední Lipka        4.000 Kč 
    Rekreační zařízení Heřmanice       

       ● JK Consulting Group, s.r.o.,  Nymburk,      4.000 Kč 
Poutní dům, Dolní Hedeč  

Zároveň RM schvaluje dohodu o náhradě účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 14.10.2010 až 
18.10.2010, 22.10.2010 až 25.10.2010 s těmito subjekty: 
● Gymnázium a základní škola Králíky, Králíky,  
 budova ZŠ, ulice 5. května        4.000 Kč 
 budova Gymnázia Králíky, Velké náměstí     4.000 Kč 
● Mateřská škola, Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí,  

budova MŠ Červený Potok        4.000 Kč 
budova MŠ Prostřední Lipka       4.000 Kč 

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

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2062/1 v k.ú. Králíky souhlasí 
dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „oplocení 
pozemků p.p.č. 23/20, 23/21 a 23/22 v k.ú. Králíky, z přední strany sloupky ze 
štípaného betonu, výplň dřevo, dále pletivo“ pana Dostálka, Králíky, a to za 
podmínky, že na pozemku p.p.č. 23/22  bude vyhrazeno 4 m široké území, jež 
nebude oploceno, neboť v souladu s ÚPO Králíky se zde počítá s vybudováním 
veřejně prospěšné stavby cyklostezky (trasa Lichkov – Králíky).  
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje prodej pánského horského kola zn. SUPERIOR panu Kolbabovi, 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 182 v k.ú. Dolní Boříkovice za účelem 
vybudování 2 parkovacích míst paní Polanské, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s provedením stavební úpravy bytu č. 4 v čp. 3 na Velkém náměstí 
v Králíkách – zazdění dveří mezi obytnými místnostmi, vyzdění hlavních dveří do 
bytu, odpojení konvekčních kamen, odpojení elektrických zásuvek a světla, úprava 
sousedního bytu č. 3 spočívající v připojení obytné místnosti bytu č. 4 k bytu č. 3 a 
to v souladu s usnesením RM/2003/19/289 ze dne 20.05.2003, (za podmínek, že bude 
upraven přístup do obytné místnosti z bytu č. 3, a to osazením dveří.) 
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje schválit záměr prodeje nemovitosti čp. 9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 
439/6, 439/10 a 439/11 vše v k.ú. Dolní Lipka za kupní cenu 5.507.840 Kč 
s odkladem realizace prodeje na 11/2018. Do doby realizace prodeje schvaluje 
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě. Zároveň RM ukládá starostce města a 
vedoucí MO nadále jednat o způsobu úhrady kupní ceny a podmínek smlouvy. Dále 
RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 23 
v čp. 658/3, ulice V Bytovkách, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě č. 4120430905 a pověřuje 
starostku jeho podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 206, 10038 a 10040 přidělená městu Králíky 
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rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev a 
interní rozpočtové opatření číslo 1004, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 542.082 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku „Dodávka zemního 

plynu pro město Králíky, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město 
Králíky a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“ ve složení: Jana 
Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava a Ing. Ladislav Tóth. Jako náhradníky RM 
jmenuje Ing. Miroslava Boušku, Herberta Hollyho a Ing. Pavla Strnada. 
odpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2010/44/636: RM jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek pro veřejnou zakázku 
„Dodávka zemního plynu pro město Králíky, příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je město Králíky a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“ 
ve složení: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva 
Rýcová a Mgr. Jarmila Berková. Jako náhradníky RM jmenuje Ing. Miroslava 
Boušku, Herberta Hollyho, Ing. Pavla Strnada, Mgr. Vlastimila Kubíčka a Ivo 
Pecháčka. 
odpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku „Dodávka elektřiny pro 
město Králíky, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Králíky a 
obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“ ve složení: Jana Ponocná, Bc. 
Čestmír Doubrava a Ing. Ladislav Tóth. Jako náhradníky RM jmenuje Ing. 
Miroslava Boušku, Herberta Hollyho a Ing. Pavla Strnada. 
odpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM/2010/44/638: RM jmenuje komisi pro vyhodnocení nabídek pro veřejnou zakázku 
„Dodávka elektřiny pro město Králíky, příspěvkové organizace, jejichž 
zřizovatelem je město Králíky a obchodní společnost, kterou město Králíky zřídilo“ 
ve složení: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva 
Rýcová a Mgr. Jarmila Berková. Jako náhradníky RM jmenuje Ing. Miroslava 
Boušku, Herberta Hollyho, Ing. Pavla Strnada, Mgr. Vlastimila Kubíčka a Ivo 
Pecháčka. 
odpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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