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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 28 

rady města 

  konané 18.07.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Jan Mlynář, Mgr. 

Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje prodej kovové konstrukce bývalé haly – obč. vyb. na st.p.č. 1594 v k.ú. 

Králíky panu J. P., Dolní Hedeč. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 5:0:0 

 

Město Králíky jako vlastník dotčeného pozemku p.p.č. 2250/1 – ostatní plocha v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„Králíky, p.č. 447/15 Votava – KNN“ žadatele MONTPROJEKT, a.s., se sídlem 
Pardubice, a to za podmínky, že k provedení stavby bude stavebníkem požádáno o 
zvláštní užívání místní komunikace dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky za účelem 
zajištění konání tradiční Michalské pouti na Velkém náměstí v Králíkách a to na 
dobu určitou 5 let za nájemné 100.000 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 

RM vyhodnotila soutěž na dodavatele stavebních úprav „Oprava soc. zařízení Klubu na 
Střelnici“ a rozhodla, že smlouva o dílo těchto prací bude uzavřena s firmou 
Agrostav, a.s. Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191. 
zodpovědný: odbor VTS 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:1   (starostka se zdržela) 

 

RM vyjadřuje nesouhlas s povolením sázkové hry ve smyslu ustanovení § 2 písm. l) 
zákona o loteriích na adrese: Králíky, Velké náměstí čp. 357 a pověřuje starostku 
města předáním této informace Ministerstvu financí. 
zodpovědný: odbor VV, starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou JOHNNY servis s.r.o., Tetín č.1, 266 01 
Beroun na dodávku mobilních WC na zajištění akce CIHELNA 2012. 
zodpovědný: místostarosta , starostka 

termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 

 


