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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 26 

rady města 

  konané 08.06.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

     Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Omluven:    Jan Mlynář 

 
 
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostorů v přízemí v čp. 354 na Velkém náměstí 

v Králíkách, a to za účelem zajišťování zájmových aktivit pro rodiny s malými 
dětmi Mateřskému centru EMMA, občanskému sdružení, Králíky – Prostřední 
Lipka, výpůjčka se uzavírá na dobu určitou 7 let. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 

termín: ihned 

hlasování: 3:1:0  (Ing. Tóth se zdržel) 

 

RM ukládá MO objednat u společnosti Služby města Králíky s.r.o., Růžová čp. 462, 561 
69 Králíky vyklizení neoprávněně skladovaného materiálu z pozemku p.p.č. 59 
v k.ú. Králíky. Zároveň ukládá MO vzniklé náklady požadovat po vlastníkovi 
tohoto materiálu panu Michaličkovi, bytem Králíky. V případě nedobrovolného 
plnění ukládá RM vymáhat vzniklé náklady soudní cestou.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

Město Králíky jako účastník územního řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem - „výstavba bazénu na pozemku 
žadatele p.p.č. 759/7 v k.ú. Králíky, částečně zapuštěný o průměru 3,6 m, včetně 
dřevěného zastřešení“ manželů Skalových, bytem Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

Město Králíky jako účastník územního řízení souhlasí ve smyslu ustanovení § 96 odst. 3 
písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem - „nová přípojka ze sítě NN 
domu čp. 599 v Králíkách, přípojka řešená svodem ze stávajícího sloupu do pilířku 
(součást oplocení) a napojení v zemi do domu, sloup i pilířek na pozemku p.p.č. 
651/22 v k.ú. Králíky ve vlastnictví stavebníka, řešeno bez zásahu do veřejné 
komunikace“ Mgr. Pelikána, bytem Praha.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 10013 a 10020 přidělená městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 882.000 Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje účastnickou smlouvy č. 3903932988 o poskytování veřejně dostupných 
služeb el. komunikací a rámcovou dohodu č. VS/312791 o podmínkách poskytování 
mobilních služeb el. komunikací se společností Telefónica Czech Republic, a.s. a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: kancelář úřadu 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje plán oprav pro rok 2011 od správce bytového fondu – SMK s.r.o. Králíky 
na objektech ve vlastnictví města Králíky. 
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje kupní cenu za prodej staveb technického vybavení umístěných na 
pozemcích určených k zástavbě RD v lokalitě Skřivánek, a to u pilíře elektro ve výši 
9.242,85 + DPH/ks, u pilíře HUP ve výši 10.890 Kč + DPH/ks. Zároveň RM 
schvaluje náhradu nákladů spojených se zajišťováním předmětných pozemků, a to 
na připojovacím poplatku elektro ve výši 12.500 Kč. 
zodpovědný: odbor VTS 

termín: průběžně 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje kupní smlouvu na prodej staveb technického vybavení na pozemcích 
p.p.č. 3505, 3506 a 3507 v k.ú. Králíky a dohodu o zaplacení připojovacího poplatku 
elektro mezi městem Králíky a společností SNĚŽNÍK, a.s., Dolní Morava. 
zodpovědný: odbor VTS 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 3 
v čp. 658/1, ulice V Bytovkách, Králíky. 
zodpovědný: SMK, s. r. o.  

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou STRABAG, a. s., Praha 5, název díla: „Úprava 
přechodů pro chodce na průtahu sil. I/43, Králíky“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS 

termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje přílohu č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku Sdružení obcí Orlicko na 
rok 2011. 
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM bere na vědomí záměr projektu občanského sdružení Mlýn z Prostřední Lipky a 
souhlasí s jeho realizací. 
zodpovědný: starostka 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….. ……………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


