
 

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 03 

rady města  
konané dne 17. 1. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Mgr. Dušan Krabec, Arnošt Juránek, Mgr. Jan Holčapek,  

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu dle § 706 ObčZ  u paní Boženy 

Hubálkové. Pro uzavření nájemní smlouvy platí zásady uvedené v Části A/, Čl. IV 
Pravidel pro pronajímání bytů v majetku Města Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, SMK  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – právo provozu a údržby vodovodní přípojky 

na pozemcích p.p.č. 349/1, 345/4 a 350/1 v k.ú. Heřmanice u Králík pro opravného 
Jiřího Bartoníčka. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně, 
náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí oprávněný.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 1248/1 v k.ú. Horní Lipka, návrh kupní ceny 10 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 741/3 v k.ú. Dolní Hedeč, návrh kupní ceny 20 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu se slečnou Věrou Suchomelovou na pronájem 
nebytových prostor v čp. 61 v k.ú. Prostřední Lipka dohodou, a to k 31.03.2006. 

zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje městský byt č. 4 v čp. 359 v ul. Valdštejnova v Králíkách v současné době 
nepronajímat. 

zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí sdělení pana Jiřího Pospíšila ve věci stanovení nájemného a ukládá 

MO požádat právního zástupce o vypracování stanoviska. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování:  

 
RM schvaluje dodatek č. 2 nájemní smlouvy ze dne 27.02.2001 mezi Městem Králíky a 

Rolnickou společností s.r.o., Červená Voda  týkající se změny předmětu nájmu, tj. 
vyjmutí pozemků p.p.č. 1581/6, 1581/10, 1581/5, 422, 421, 423, 1500, 921/2, 871/2, 
692, 738/1, 740/1 a 741 v k.ú. Dolní Boříkovice, snížení výměry na 17275 m2 a snížení 
nájemného. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje stanovení kupní ceny u bytové jednotky č. 6 v čp. 349 v ul. Dlouhá na 

st.p.č. 200 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 289/1000 na st.p.č. 200 a 
společných částech domu vše v k.ú. Králíky. Zároveň ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje, ve smyslu ustanovení § 16 zákona číslo 250/2000 Sb. v platném znění, 

rozpočtová opatření číslo 25/2005 až 28/2005, kterými se upravuje schválený 
rozpočet v příjmech o 5 763 863 ve výdajích o 7 863 863 Kč a ve financování o 
2 100 000,--Kč. 

zodpovědný: finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM bere na vědomí schválený Plán odpadového hospodářství města Králíky. 

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním Sportovního plesu dne 28. 1. 2006 v Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování:5:0:0 
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