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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 22 

rady města 

  konané 11.05.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
Město Králíky jako účastník územního řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 

písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem - „rozšíření rekreační chaty, 
dostavba jímky a studně na pozemku p.p.č. 1026/2 v k.ú. Horní Lipka“, a to za dále 
specifikovaných podmínek. Žadatel tedy vezme na vědomí, že město Králíky 
nebude provádět opravu komunikace umístěné na p.p.č. 1371/1 v k.ú. Horní Lipka. 
Dále nebude prováděna zimní údržba v zimním období. Pokud dojde v souvislosti 
se stavbou a užíváním objektu k poškození stávající komunikace, provede žadatel 
opravu a uvedení do původního stavu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 480/1 v k.ú. Králíky za účelem 
údržby pozemku – sekání trávy za roční nájemné ve výši 246 Kč a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako účastník územního řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem - „zřízení kanalizační přípojky 
k domu čp. 631 na st.p.č. 732 v k.ú. Králíky. Oplocení pozemku p.p.č. 3513 v k.ú. 
Králíky (kovové sloupky + pletivo, výška 130 cm)“ a nemá k němu připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí návrh závěrečného účtu města Králíky za rok 2010 a ukládá 
finančnímu odboru předložit bod na jednání zastupitelstva. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s cenovými nabídkami pro veřejnou zakázku – 
zjednodušené podlimitní řízení na stavbu – „Úprava přechodů pro chodce na 
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průtahu sil. I/43, Králíky“ ve složení: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd a Ing. 
Ludvík Blažek. Jako náhradníky jmenuje: Pavla Šveráka, Herberta Hollyho a Ing. 
Václava Jiránka. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje podání odvolání proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie 
Pardubického kraje ze dne 27.04.2011, č.j.: KRPE-19827-28/PŘ-2010-1700IY-OD.  
zodpovědný: právník 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní umělecká škola Králíky 
pro rok 2011. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 


