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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 51 

rady města 
  konané 25.11.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM nedoporučuje snížení kupní ceny u prodeje pozemku p.p.č. 177/1 v k.ú. Horní 

Lipka a ukládá předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 257/2 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem + bezdůvodné obohacení za užívání pozemku za 
poslední 3 roky ve výši 522 Kč a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM nedoporučuje prodej části pozemku p.p.č. 257/1 v k.ú. Králíky a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM souhlasí s umístěním informační tabule – označení provozovny na domě čp. 414 

v ul. 5. května v Králíkách společnosti ABC-OKNA s.r.o., Pardubice, obchodní 
kancelář Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM potvrzuje rozhodnutí RM/2010/50/695 ze dne 10.11.2010.  

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

 



 2

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 3123 v k.ú. Králíky za účelem 
údržby pozemku za roční nájemné 300 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr prodeje pánského horského kola zn. AUTHOR TEXAS za 
minimální kupní cenu 200 Kč + DPH a ukládá MO záměr prodeje zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 62/7 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 62/7 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 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 části pozemku p.p.č. 628/10 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 
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 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 08SD/2010 mezi městem Králíky a 
firmou MANEL spol. s r.o. Šumperk na stavbu: „Oprava opěrné hřbitovní zdi na 
hřbitově v Králíkách“ a pověřuje starostku podpisem dodatku. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu – průzkum trhu: „Zateplení bytového domu 658, ulice 
V Bytovkách, Králíky“ ve složení: Ing. Miroslav Bouška, Antonín Vyšohlíd, 
Herbert Holly.  
zodpovědný: odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM jmenuje komisi pro vyhodnocení cenových nabídek pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu – průzkum trhu: „Zateplení bytového domu 658, ulice V Bytovkách, 
Králíky“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Ing. Ladislav 
Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu č. SML-2004-001-011147 o dodávce vody uzavřenou mezi VaK, 
a. s. Jablonné nad Orlicí a městem Králíky. Předmětem této smlouvy je úprava 
vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody – odběrná místa 
Dolní Boříkovice čp. 109 a Dolní Boříkovice – kabiny fotbal. hřiště. Současně RM 
pověřuje starostku města podpisem výše uvedené smlouvy. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o udělení souhlasu k provedení terénních úprav a souvisejících 
objektů – Vodohospodářské opatření v lokalitě Pod Klášterem v Králíkách ve 
smyslu § 110, odst. 2, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na 
výdaje JSDH Králíky pro rok 2010 – ostatní části dotace“, která je uzavírána mezi 
Pardubickým krajem a Městem Králíky a pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 1 ks lípy na p.p.č. 2232/7 v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 3 ks smrku na p.p.č. 2074/14 v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybavení dětského pěveckého sboru 
Králíčci a pověřuje vedoucího OŠKT zajistit přípravu podkladů. 
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zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor MěÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta 
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