
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 12 

rady města  
konané dne 21. 3. 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 schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 666/21 v k.ú. Králíky, využití jako zahrada, 

manželům Petru a Růženě Laczkovým, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 113/1 o výměře cca 1700 m2 v k.ú. 
Prostřední Lipka k zemědělskému využití panu Zdeňku Berkovi, Prostřední Lipka. 

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

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 220/1 v k.ú. Králíky, využití jako 

zahrada a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na nebytový prostor – kancelář ve 2 n.p. v čp. 

414, v ul. 5 května v Králíkách s panem JUDr. Mikulášem Papouškem, Těchonín 11, 
a to dohodou k 30.04.2006. 

Zároveň RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – kanceláře ve 2 n.p. 
v čp. 414 v ul. 5. května v Králíkách za roční nájemné 450,-- Kč/m2/rok a ukládá 
MO záměr zveřejnit. 

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

 
RM schvaluje záměr pronájmu části nebytového prostoru o výměře cca 15 m2 v bývalé 

truhlárně v ul. Hluboká v Králíkách na období od 01.06.2006 do 30.11.2006 za 
symbolické nájemné ve výši 100,-- Kč/měsíc za účelem umístění dopravního 
prostředku a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje záměr pronájmu ocelové kolny na pozemku p.p.č. 73/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka na dobu určitou do 30.06.2007 za nájemné ve výši 105,-- Kč/měsíc za účelem 

 



 

uskladnění paliva a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2004/10/185 ze dne 14.09.2004 a ZM/2005/01/006 

ze dne 11.01.2005 a doporučuje směnu pozemků p.p.č. 392/6, 393/2 a st.p.č. 1618 
v k.ú. Králíky ve vlastnictví Města Králíky za pozemek p.p.č. 2285 v k.ú. Králíky ve 
vlastnictví Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Pardubice s tím, že 
mezi hodnotami nemovitostí není rozdíl. 

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

 
RM doporučuje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1925/7 a 2205/1 v k.ú. Králíky dle § 5 

odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb, ve znění pozdějších předpisů, od PF ČR na 
Město Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM souhlasí se zajištěním majetkového převodu lesů Lesním závodem Hanušovice, 

s.r.o., Hanušovice a ukládá MO připravit podmínky smluvního zajištění.   
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 2 ke „Smlouvě licenční č. CNS_SSL_03_32-MeUKraliky k užití 

nových verzí softwarového dílo SPISOVÁ SLUŽBA“ a pověřuje starostu podpisem 
dodatku. 

zodpovědný: informatik, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM  bere na vědomí předloženou zprávu s vyčíslenými náklady na provádění zimní 

údržby v zimním období 2005/2006 a ukládá odboru VTS ve spolupráci s odborem 
finančním navrhnout řešení financování vícenákladů na zimní údržbu rozpočtovou 
změnu. 

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

 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení „Kontakt“, a to 

v částce 2.000,-- Kč.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor sociálních 

věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje vyhlášení a provedení sběru železného šrotu Sbor dobrovolných hasičů 
Čech, Moravy a Slezska v Králíkách dne 29. 4. 2006, a to v Králíkách, Dolní Hedeči 
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a Červeném Potoku.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování:5:0:0 

 
RM schvaluje předložený Dotační a příspěvkový program města pro rok 2006 a 

pověřuje vedoucího odboru školství, kultury a tělovýchovy vyhlášením programu. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ukládá odboru VTS vejít v jednání s ředitelem ZŠ praktické a zjistit jeho prioritu  

oprav v areálu ZŠ praktické Králíky pro rok 2006. 
zodpovědný: odbor VTS 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje volební řád pro volby do osadních výborů, platný pro volební období 
2006-2010. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí, na vědomí ZM, odborům a tajemníkovi MěÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM jmenuje místostarostu města Arnošta Juránka jako osobu pověřenou pro záležitosti 

osadních výborů a oprávněnou podepisovat účetní doklady, předkládané osadními 
výbory k proplacení. 

zodpovědný: místostarosta, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podání žádosti o grant na internetizaci Městské knihovny Králíky - 

pobočky Dolní Lipka a pověřuje starostu jejím podpisem  
zodpovědný: místostarosta, starosta, ředitelka PO Městská knihovna 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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