
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 09 

rady města  
konané dne 28. 2. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr. Zdeněk Němeček 
 

Omluven:                                          Mgr. Dušan Krabec 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM/2006/09/101: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na pronájem části pozemku 

p.p.č. 651/18 v k.ú. Králíky s paní Marií Špinlerovou, Králíky, a to dohodou 
k 28.02.2006. 

 Zároveň RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 651/18 v k.ú. Králíky, 
zahradu za roční nájemné 1.026,-- Kč a ukládá MO záměr zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM/2006/09/102: RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na pronájem části pozemků 
p.p.č. 286/13 a 286/14 v k.ú. Dolní Lipka s manžely Miroslavem a Alžbětou 
Ješinovými, Dolní Lipka, a to dohodou k 28.02.2006. 

 Zároveň RM schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.p.č. 286/13 a 286/14 v k.ú. 
Dolní Lipka, zahradu za roční nájemné 650,-- Kč a ukládá MO záměr zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – kosmetiky v čp. 352 v ul. Příční 

v Králíkách paní Petře Šestákové, Králíky, a to na dobu neurčitou za roční 
nájemné. 

Zároveň RM uděluje souhlas s podnájmem pro provozování pedikúry, masáží a 
modeláře nehtů, a to na dobu určitou po dobu trvání nájemního vztahu mezi Městem 
Králíky a paní Petrou Šestákovou, Králíky.   
zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce na nebytové prostory – klubovny, garáže v čp. 621 

v Králíkách pro SDH Králíky – mezi Městem Králíky a ČR-Hasičským záchranným 
sborem Pardubického kraje, a to na dobu určitou od 28.02.2006 do 31.12.2010. 

zodpovědný: majetkový odbor, odbor VV 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení ze dne 03.08.2004 mezi 
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městem Králíky a společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky, který stanoví 
nájemné pro rok 2006. 

zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vedení vodovodní 

přípojky a vstupu na pozemky za účelem oprav a údržby na pozemcích p.p.č. 455/2, 
455/3, 1175/3, 1219, 1220, 1226, 1288/1 a p.p.č. 1308 vše v k.ú. Heřmanice u Králík, 
které je vyznačeno GP č. 118-222/2005 pro oprávněné spoluvlastníky společného 
vodovodu uvedení v rozhodnutí vodoprávního úřadu Městského úřadu Králíky pod 
č.j. 8074/2005/ŽP/DG/231.2 ze dne 14.02.2006, kteří jsou zastoupeni panem Jiřím 
Bartoníčkem, Heřmanice.  

Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje poplatek za ubytování na chatě Amálce ve výši 150,-- Kč na osobu a den 

s platností od 1.3.2006. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení pro ochranu a záchranu zvířat 

v tísni EFAS,  reg. Ministerstvem vnitra ČR,Olomouc ve výši 5.000,- Kč,  převodem 
na účet společnosti. 

zodpovědný: odbor ŽP, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení „Náš domov“ 

Koclířov, a to v částce 1.500,-- Kč.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí, OŠKT, odbor sociálních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 

RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním Plesu CŘ Hradec Králové dne 3. 3. 2006 v Klubu Na Střelnici v 
Králíkách. Toto povolení se vztahuje na produkce ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky – Velké náměstí za 

účelem konání tradiční Michalské pouti po dobu 7 dnů panu Milanu Lagronovi 
Přelouč za smluvní nájemné. 

zodpovědný: majetkový odbor, odbor VV 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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