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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 29 

rady města 

  konané 24.07.2013  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Jan Mlynář, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček 

 

Omluven: Antonín Vyšohlíd 

 

Za městský úřad:    Ing. Miroslav Bouška     

 
 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2759 – ostatní plochy v k.ú. 

Horní Lipka souhlasí se stavebním záměrem „výstavba rekreační chaty na p.p.č. 
2519 – trvalém travním porostu v k.ú. Horní Lipka“ manželů P. a S. Z., Olšany u 
Prostějova.  
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM neschvaluje 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 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem údržby pozemku, tj. pouze sekání 
trávy z důvodu ochrany vodního zdroje, za roční nájemné ve výši 500 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje smlouvu o provedení díla: „MŠ Pivovarská Králíky - rekonstrukce 
ústředního topení“ s firmou Karel Kalousek, Červená Voda 365. 
zodpovědný: odbor VTS 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídky na výběr uchazeče na 
akci „Úprava chodníků podél I/43 Králíky, průtah“ a zároveň schvaluje oslovení 
těchto pěti dodavatelů: M- SILNICE a.s., Pardubice; STRABAG a.s., Praha 5; 
MADOS MT, s.r.o., Kostelec nad Orlicí; EUROVIA CS, a.s., Pardubice; AGILE, 
spol. s r.o., Vysoké Mýto.  
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

 



2 

 

RM schvaluje darovací smlouvu mezi firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice a městem 
Králíky. Předmětem smlouvy je provedení dopravního značení při pořádání 
kulturní akce: „Den Sil podpory AČR Cihelna 2013 Králíky“.  
zodpovědný: odbor VTS  

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

RM bere na vědomí informaci odboru VTS o provedených bezpečnostních úpravách na 
cyklostezce Králíky - Červená Voda. 

zodpovědný: VTS  

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo na stavbu: „Modernizace sil. II/312 Králíky – křiž. 

Červený Potok, rozšíření chodníků – autobusové nádraží“ s firmou EUROVIA CS, 
a.s., Národní 10, 113 19 Praha.    
zodpovědný: VTS 

termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 

 

 

 

 

 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka  místostarosta 

 

 

 


