
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 22 

rady města  
konané dne 30.05. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 275 na Velkém náměstí v Králíkách 

– provozovnu o výměře 84 m2 a sklady kanceláří o výměře 117 m2 společnosti 
Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun za účelem: předmět podnikání – 
pekařství, cukrářství, účel podnikání – prodejna pekařství, a to na dobu neurčitou. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování:4:1:0 (proti Mgr. Němeček) 

 
RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.p.č. 675/27 v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit 

na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 207/16 v k.ú. Králíky za účelem užívání 

zahrady za roční nájemné ve výši 340,-- Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 2074/1 v k.ú. Králíky za účelem 

zřízení letní terasy za roční nájemné ve výši 640,-- Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 

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

 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na pronájem části pozemku p.p.č. 1822/23 

v k.ú. Králíky s panem Holubcem, Králíky  a to dohodou k 31.12.2006. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu na pronájem části pozemku p.p.č. 705/2 v k.ú. 

Dolní Hedeč s panem Eliášem, Dolní Hedeč a to dohodou k 31.12.2006. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM ukládá správci bytového fondu společnosti Služby města Králíky, s.r.o., Králíky  
zajistit vyklizení a předání bytu č. 4 v čp. 347 v ul. Valdštejnova v Králíkách, jelikož 
je užíván neoprávněně. 
Zároveň RM schvaluje byt č. 4 v čp. 347 v ul. Valdštejnova v Králíkách 
nepronajímat, jelikož je v režimu prodeje, a nabízet byt k prodeji jako volný. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM trvá na usnesení RM/2006/19/244 ze dne 09.05.2006 a doplnění konkurenční 

doložky v § 6 odst. 6 ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Králíky a 
společností A+R s.r.o., Jirny  zamítá. 

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

 
RM schvaluje dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu části podniku ze dne 30.06.2004 mezi 

Městem Králíky a společností služby města Králíky s.r.o., týkající se určení výše 
nájemného na období od 01.01.2006 do 31.12.2006. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje návrh řešení umístění zvedací plošiny na pozemku č. 347/2 v k.ú. Králíky 

u objektu České pošty, s.p. Králíky.  Dále RM navrhuje  pozemek č. 347/2 v k.ú. 
Králíky pronajmout České poště, s.p. pro instalaci zvedací plošiny. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace (Program obnovy venkova – naléhavé 

žádosti ŽP/2006/0596) na realizaci akce  Oprava požární nádrže – Horní Lipka a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 
RM souhlasí, aby stavební práce v budově bývalé hasičské zbrojnice  v Horní Lipce 

provedla firma STAVOFIN, s.r.o. Králíky v rozsahu cenové nabídky ze dne 
26.5.2006. 

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

 
RM souhlasí se skácením 1 ks suchého jeřábu na p.p.č. 792/1 v  k.ú. Dolní Hedeč. 

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním hudebního festivalu dne 1. 7. 2006 na travnaté ploše u KD Střelnice v 

 

 



 

Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí svým průběhem narušovat veřejný pořádek 
a noční klid. Pořadatel před uskutečněním akce provede vhodnou informační 
kampaň pro občany, kteří sousedí bezprostředně s místem konání produkce, aby 
předešel případným stížnostem a provede vhodná opatření tak, aby hluk z hudební 
produkce obtěžoval okolí co nejméně (vhodné nasměrování hudeb. aparatury).  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu do 00.30 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním hudebního festivalu dne 22. 7. 2006 v prostoru Velkého náměstí v 
Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí svým průběhem narušovat veřejný pořádek 
a noční klid. Pořadatel před uskutečněním akce provede vhodnou informační 
kampaň pro občany, kteří sousedí bezprostředně s místem konání produkce, aby 
předešel případným stížnostem a provede vhodná opatření tak, aby hluk z hudební 
produkce obtěžoval okolí co nejméně (snížit hlasitost hudební produkce 
v pozdějších nočních hodinách – po 22.00 hod.).  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM nesouhlasí s provedením uvažované změny ve využití objektu čp. 341 v Králíkách 
na hernu. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0 (proti p. Juránek) 

 
RM bere na vědomí zprávu odboru RR o ÚPD Králíky. 

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

 
 
 
RM schvaluje ve smyslu ustanovení  § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů rozpočtová opatření KÚ PK číslo 35, 50, 51, 10002, 
10003 a 10005, kterými se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 
částku  565.913,- Kč.  
Příjmy po úpravě budou činit ………..    91 777 113  Kč 
Výdaje po úpravě budou činit ……….   102 705 113  Kč 
Financování ……………………………    10 928 000  Kč  

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

 
RM schvaluje rozpočtové opatření KÚ PK číslo 5 na 1 399 115 Kč, které je již součástí 

schváleného rozpočtu města. 
zodpovědný: odbor finanční 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 

 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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