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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 49 

rady města 
  konané 03.11.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
Město Králíky jako účastník územního řízení souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) 

stavebního zákona se stavebním záměrem – „změna připojení kanalizační přípojky 
do hlavní kanalizace, zrušení septiku u čp. 841 - 843 na p.p.č. 1082/2 v k.ú. Králíky“ 
a zároveň jako vlastník pozemku souhlasí s prováděnou stavbou Společenství 
vlastníků jednotek domu Nádražní čp. 841, čp. 842, čp. 843 v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru – lékárně v čp. 3 na 
Velkém náměstí v Králíkách s panem Novákem, Králíky, a to dohodou ke dni 
kolaudace nutných stavebních úprav lékárny pravděpodobně k 31.03.2011. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – lékárny v čp. 3 na Velkém 
náměstí v Králíkách za účelem provozování stávajícího zdravotnického zařízení za 
stávající nájemné ve výši 91.565 Kč/rok, a to nejdříve od 01.04.2011. Po dokončené 
rekonstrukci dojde k přepočtu nájemného dle skutečně užívané plochy.  
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o.  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 1629, 10042 a 75573 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev a 
interní rozpočtové opatření číslo 0510, kterými se zvyšuje schválený rozpočet 
v příjmech a výdajích o částku 2.111.178 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM přijímá nabídku firmy V - Elektra, s.r.o., Velké Meziříčí, na dodávku elektřiny pro 
město Králíky a organizace jím zřízené nebo založené. 
zodpovědný: starostka 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM vylučuje nabídku firmy LAMA INVESTMENTS, a.s., Hradec nad Moravicí ze 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka zemního plynu pro město 
Králíky, příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Králíky a obchodní 
společnost, kterou město Králíky zřídilo“ z důvodu nesplnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. l) a m) zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM přijímá nabídku firmy United Energy Trading, a.s., Praha 1, na dodávku plynu pro 
město Králíky a organizace jím zřízené nebo založené. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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