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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 23 

rady města 

  konané 12.06.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil 

Kubíček  

 
Omluven:    Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář 

 
 
RM bere na vědomí informaci o konání konzultace s Polskou republikou k záměru 

„Větrný park Lichkov a Mladkov“ od Ministerstva životního prostředí, Praha 10. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 3792/1 – ostatní plochy o výměře 
cca 140 m2 za účelem údržby pozemku, manipulační plochy a užívání zahrady za 
roční nájemné ve výši 140 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků st.p.č. 118/1 – zastavěné plochy o výměře 318 
m2, st.p.č. 118/2 – zastavěné plochy o výměře 78 m2 a p.p.č. 552 – ostatní plochy o 
výměře 3661 m2 za účelem údržby pozemku, tj. pouze sekání trávy, z důvodu 
ochrany vodního zdroje, za roční nájemné ve výši 2.029 Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned  

hlasování: 3:0:0 

 

RM doporučuje schválit záměr prodeje pozemku p.p.č. 557/1 – t. t. porostu o výměře 
690 m2 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: průběžně 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2074/13 – ostatní plochy o výměře cca 72 
m2 v k.ú. Králíky za účelem přechodného uskladnění zeminy v období od 06/2013 
až 10/2013 za nájemné ve výši 100 Kč, a to za splnění těchto podmínek:  
• zemina bude ukládána na pozemek postupně v menším množství  
• uložena bude pouze na dobu nezbytně nutnou – zpracování zeminy nejdéle do 14 

dnů od jejího uložení 
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• přes pozemek nebude jezdit těžká mechanizace, 
a to panu M. K., Praha.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v umístění podzemního 
kanalizačního vedení a dále v právu vstupovat a vjíždět na pozemky p.p.č. 286/13 a 
286/17 v k. ú. Dolní Lipka za účelem opravy a údržby pro oprávněné - manželé J. a 
V. B., Dolní Lipka, manželé M. a A. J., Dolní Lipka, paní J. K., Dolní Lipka, pana J. 
M., Dolní Lipka, manželé M. a J. S., Králíky, a pro Stavební bytové družstvo 
Žamberk. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
ve výši znaleckého posudku. Zároveň RM souhlasí do doby realizace uzavřít 
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje znění výzvy k předložení cenových nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce pro stavbu: „Oprava sociálního zařízení Klubu Na 
Střelnici v Králíkách.  
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje v souvislosti s opravou sociálního zařízení v Klubu Na Střelnici 
v Králíkách oslovit následující firmy, které mají předpoklad uvedenou zakázku 
provést: Stavofin, s.r.o., J. Opletala 121, Králíky, AGROSTAV, akciová společnost 
Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí, Martin Dostál, J. Nerudy 606, 
Králíky, Jiří Špaček, Červená Voda 506. 
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na výběr uchazeče na 
akci „Komunální zametací vůz – Město Králíky“ a zároveň schvaluje oslovení 
těchto pěti dodavatelů: KOBIT, spol. s r.o., Jičín; HANES s.r.o., Praha 5; SOME 
Jindřichův Hradec; A-TEC servis s.r.o., Frýdek – Místek a FARID COMERCIA 
s.r.o., Kněžmost. 
zodpovědný: VTS  

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami veřejné zakázky „Komunální 
zametací vůz – Město Králíky“ ve složení: členové komise Jana Ponocná, Antonín 
Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Čuma, Robert Jílek; jako náhradníci: Jan 
Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček, Bc. Pavel Šverák, Lukáš Hájek. 
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zodpovědný: VTS  

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Komunální 
zametací vůz – Město Králíky“ ve složení: členové komise Jana Ponocná, Antonín 
Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Čuma, Robert Jílek; jako náhradníci: Jan 
Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček, Bc. Pavel Šverák, Lukáš Hájek. 
zodpovědný: VTS  

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM ruší usnesení RM/2013/21/318 a RM/2013/21/319 ze dne 29.05.2013. 
zodpovědný: místostarosta 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje Smlouvu o zprostředkování burzovního komoditního obchodu s firmou 
ENSYTRA s.r.o., Mohelnice na nákup elektrické energie na rok 2014 pro město 
Králíky a jeho organizace. 
zodpovědný: místostarosta 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

RM schvaluje rozhodnutí zadavatele o zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky – usnesení RM číslo RM/2013/19/269 a současně schvaluje rozhodnutí o 
novém posouzení a hodnocení nabídek v souladu s § 79 odst. 5 ZVZ k veřejné 
zakázce „Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení 
MěÚ“ výzvy CZ.1.04/4.1.01/89.00079. 
zodpovědný: kancelář úřadu 

termín: ihned 

hlasování: 3:0:0 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 

 


