
 1

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 47 

rady města 
  konané 27.10.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena:  Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje vypracování projektové dokumentace na výstavbu garáží (17 stání) v ul. 

Na Mokřinách v Králíkách panem Bartoněm, Mlýnice, na náklady města Králíky, a 
to na základě požadavku budoucích investorů stavby. Zároveň RM ukládá MO 
veškeré náklady na přípravu lokality k výstavbě garáží započítat do kupní ceny 
pozemků (kupní cena stanovena na 1 stání), poté předložit na jednání ZM prodej 
pozemků. 
zodpovědný: VTS, majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje krátkodobý pronájem nebytového prostoru – zasedačky v čp. 316 
v Králíkách pro sdružení PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk dne 
19.01.2011 za nájemné 500 Kč/den + DPH. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje podnájem pozemku p.p.č. 3546 v k.ú. Králíky za účelem zemědělské 
činnosti manželům Podzimkovým, Dolní Hedeč, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje předloženou  Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a TJ Jiskra 
Králíky o.s., Králíky, Nádražní na dlouhodobý hmotný majetek – víceúčelový stroj 
JOHN GATOR XUV 850 D, inv. č. 0012, v hodnotě 898.830 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje znění výzvy k předložení cenové nabídky na výběr zhotovitele stavby: 
„Zateplení bytového domu 658, V Bytovkách, Králíky“ a zároveň schvaluje seznam 
firem, kterým bude výše uvedená výzva zaslána: Agile, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, 
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Agrostav, a. s., Ústí nad Orlicí, AP stavby, s. r. o., Opočno, Boss, s. r. o., Vysoké 
Mýto, D+K pokrývačství, s. r. o., Ústí nad Orlicí, Drup, s. r. o. Lanškroun a Elestav, 
s. r. o., Vysoké Mýto.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM odkládá bod č. 1 na příští jednání RM a ukládá starostce města provést ve 
spolupráci s vedoucí finančního odboru a vedoucím odboru ŠKT analýzu rozpočtu 
PO. RM schvaluje převod částky Kč 32.000,-- z provozních prostředků přidělených 
příspěvkové organizaci Gymnázium a základní škola Králíky v rámci rozpisu 
rozpočtu pro rok 2010 na platy zaměstnanců PO. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor, PO Gymnázium a základní škola Králíky 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje program ustavujícího zasedání ZM dne 08.11.2010.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


	RM schvaluje vypracování projektové dokumentace na výstavbu garáží (17 stání) v ul. Na Mokřinách v Králíkách panem Bartoněm, Mlýnice, na náklady města Králíky, a to na základě požadavku budoucích investorů stavby. Zároveň RM ukládá MO veškeré náklady na přípravu lokality k výstavbě garáží započítat do kupní ceny pozemků (kupní cena stanovena na 1 stání), poté předložit na jednání ZM prodej pozemků.
	RM schvaluje krátkodobý pronájem nebytového prostoru – zasedačky v čp. 316 v Králíkách pro sdružení PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk dne 19.01.2011 za nájemné 500 Kč/den + DPH.
	RM schvaluje podnájem pozemku p.p.č. 3546 v k.ú. Králíky za účelem zemědělské činnosti manželům Podzimkovým, Dolní Hedeč, Králíky.
	RM schvaluje předloženou  Smlouvu o výpůjčce mezi městem Králíky a TJ Jiskra Králíky o.s., Králíky, Nádražní na dlouhodobý hmotný majetek – víceúčelový stroj JOHN GATOR XUV 850 D, inv. č. 0012, v hodnotě 898.830 Kč.
	RM schvaluje znění výzvy k předložení cenové nabídky na výběr zhotovitele stavby: „Zateplení bytového domu 658, V Bytovkách, Králíky“ a zároveň schvaluje seznam firem, kterým bude výše uvedená výzva zaslána: Agile, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí, Agrostav, a. s., Ústí nad Orlicí, AP stavby, s. r. o., Opočno, Boss, s. r. o., Vysoké Mýto, D+K pokrývačství, s. r. o., Ústí nad Orlicí, Drup, s. r. o. Lanškroun a Elestav, s. r. o., Vysoké Mýto. 
	RM odkládá bod č. 1 na příští jednání RM a ukládá starostce města provést ve spolupráci s vedoucí finančního odboru a vedoucím odboru ŠKT analýzu rozpočtu PO. RM schvaluje převod částky Kč 32.000,-- z provozních prostředků přidělených příspěvkové organizaci Gymnázium a základní škola Králíky v rámci rozpisu rozpočtu pro rok 2010 na platy zaměstnanců PO.
	RM schvaluje program ustavujícího zasedání ZM dne 08.11.2010. 

