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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 04 

rady města 

  konané 26.01.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář 

  

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 651/19 v k.ú. Králíky za účelem 

zřízení zahrádky za roční nájemné 560 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 3123 o výměře cca 4857 m2 v k.ú. Králíky 
za účelem údržby sekání travního porostu panu Skalickému, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere žádost na vědomí a uděluje souhlas Základní umělecké škole Králíky 
k uzavření nájemní smlouvy s paní Jílkovou, bytem Horní Orlice za účelem vedení 
kurzů břišních tanců v období od února 2011 do června 2011, a to maximálně do 
počtu 29 dnů. Tento způsob pronájmu je v souladu s čl. VII oddílem A bodem 6) 
písm. c) zřizovací listiny ZUŠ Králíky ze dne 12.04.2010.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování:  
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s novým vlastníkem pozemku p. p. 
č. 158/1 v k. ú. Dolní Boříkovice pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. RM zároveň schvaluje do doby realizace 
stavby uzavřít s vlastníkem pozemku smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odstranění a okleštění stromoví ohrožující venkovní vedení ČEZ 
Distribuce na pozemcích p.p.č. 1211/3, 966/1, 1003/2, 959, 921/2 a 174 v k.ú. Dolní 
Boříkovice zástupcem provozovatele DS firmou Jiří Červinka – ABS, Dolní 
Libchavy. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ruší usnesení RM/2010/56/801. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu NN č. 16168 1/2010 o sdružených službách dodávky elektřiny s 
firmou V-ELEKTRA s.r.o., Velké Meziříčí.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu č. CPTSP-102242 o sdružených službách dodávky plynu s 
firmou United Energy Trading a.s., PRAHA 1.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí se skácením 1 jasanu na p.p.č. 497/1 v k.ú. Dolní Lipka a současně souhlasí 
s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z tohoto stromu s panem 
Herzigem, bytem Dolní Lipka, s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na 
náklad a vlastní nebezpečí žadatele, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje sportovní komisi v tomto složení: Předseda komise Mgr. Vlastimil 
Kubíček; Antonín Vyšohlíd, stolní tenis; Jarmila Hejtmanská, ASPV; Jiří Hlava, 
hokej, fotbal; Mgr. Karel Hlava, tenis, volejbal; Bedřich Novotný, TJ Jiskra, 
lyžařský oddíl. 
zodpovědný: předseda komise 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje komisi Regenerace MPZ Králíky v tomto složení: Předseda komise 
Vyšohlíd Antonín, místostarosta města;  Čuma Jan, vedoucí odboru VTS; Ing. 
Orlita Josef, vedoucí odboru ŽP; Bc. Divíšek Jan, vedoucí odboru ŠKT; Ing. 
Plánský Slavomír, referent odboru ŠKT; Prausová Jitka, referentka kanceláře 
úřadu; Pecháček Ivo, ředitel Městského muzea Králíky; Mlynář Jan, člen rady 
města Králíky; Ing. Mariánek Milan, Krajský úřad Pardubice. 
zodpovědný: předseda komise 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje sociální komisi v tomto složení: Předsedkyně Mgr. Jarmila Berková; 
Antonín Vyšohlíd, místostarosta; MUDr. Jindřiška Bartáková, MUDr. Jan 
Suchomel, Ladislav Křivohlávek, Milada Mrklovská, Rudolf Altman, Anna 
Beranová, Alena Suchomelová, Marie Černohousová, Eva Holubcová, Marie 
Čumová, Marie Látalová. 
zodpovědný: předseda komise 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o dílo č. 23/10/20 s firmou CESA, a.s., Pardubice na akci: 
„Technologické centrum ORP Králíky“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor KÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 
 


