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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 

rady města 

  konané 20.03.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil 

Kubíček, Ing. Ladislav Tóth 

 

Omluven: Bc. Jan Mlynář  

 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 

 
 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 478/1 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavba oplocení na p.p.č. 1924/2 – ostatní ploše, plot bude z plastového pletiva 
zelené barvy o výšce 150 cm, kovové sloupky zapuštěné 40 cm do země a vzdálené 
3,5 m od sebe“ manželů J. a D. K., Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM ukládá MO pozvat všechny zájemce o koupi bytu č. 4/1 v č.p. 4 na Velkém náměstí 
v Králíkách a spoluvlastnického podílu ve výši 1440/10000 na st.p.č. 234 a 
společných částech domu vše v k.ú. Králíky do jednání RM dne 03.04.2013 v 15:00 
h, aby předložili své nabídky na kupní cenu v zalepené obálce.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s provedením stavební úpravy – vystavěním dělící nenosné příčky a 
změnou v umístění dveří - v celkové hodnotě 15.900 Kč na náklady manželů J. a I. 
V., Králíky a to dle Čl. 11 Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města 
Králíky. Zároveň město Králíky jako vlastník bytové jednotky č. 27 v čp. 662/3 
v Králíkách  souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona s tímto stavebním 
záměrem.  
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o., na vědomí SÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje výzvu k podání nabídky na výběr uchazeče na akci „Modernizace sil. 
II/312 Králíky – křiž. Červený Potok, I. etapa – chodníky“ a zároveň schvaluje 
oslovení těchto tří dodavatelů: Strabag, a.s., Hradec Králové, Mados MT, s.r.o., 
Kostelec nad Orlicí a Eurovia CS, a.s., Pardubice. 
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zodpovědný: VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

 
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 


