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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 25 

rady města  
konané dne 20.6. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek,  
                                                      Mgr. Zdeněk Němeček, Pavel Kalianko 
 
Omluven:                                           Arnošt Juránek  
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
RM schvaluje pronájem části pozemku ½ p.p.č. 651/18 v k.ú. Králíky paní Vladekové, 

Králíky  za účelem užívání zahrady. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 317 v k.ú. Horní Lipka panu Hladovi, 

Horní Lipka za účelem zastavěné plochy pod kolnou. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemků ve zjednodušené evidenci st.č. (37)GP, p.č. (207/2)GP, 
(224)GP, (321)GP vše v k.ú. Horní Lipka panu Švecovi, Heřmanice  za účelem 
zemědělského hospodaření. 

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

 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2074/1 v k.ú. Králíky paní Polákové, 

Králíky  za účelem zřízení letní terasy (vhodný materiál dřevo). 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 207/16 v k.ú. Králíky paní Bulové, Králíky  za 

účelem užívání zahrady. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM neschvaluje zatížení pozemku p.p.č. 294/7 v k.ú. Červený Potok věcným břemenem 

spočívajícím v právu průjezdu osobních automobilů pro pana Pecháčka. 
zodpovědný: majetkový odbor  
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 97/4 v k.ú. Červený Potok, tak aby byl 

zachován příjezd k čp. 72 v k.ú. Červený Potok, 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: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve věci žaloby 
o určení neplatnosti zástavní smlouvy ze dne 09.11.1992. 

zodpovědný: starosta, Mgr. Hamplová, majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 3 nájemní smlouvy ze dne 28.10.1994 mezi Městem Králíky a 
panem Martincem, Dolní Hedeč z důvodu prodeje části pozemku p.p.č. 1071/1 
v k.ú. Králíky. 

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

 
RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2005/05/085 ze dne 10.05.2005 a doporučuje 

úplatný převod pozemku p.p.č. 2074/4 v k.ú. Králíky od ČR-Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových na Město Králíky. 
Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním koncertu dne 24. 6. 2006 v kavárně Sport bar v Klubu Na Střelnici v 
Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí svým průběhem narušovat veřejný pořádek 
a noční klid. Pan Jungvirt před uskutečněním akce promluví s občany, kteří sousedí 
bezprostředně se zařízením, aby předešel případným stížnostem.  

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

 
RM souhlasí se zařazením žádosti do 2. kola dotačního a příspěvkového programu 

města Králíky. 
zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí se zařazením žádosti do 2. kola dotačního a příspěvkového programu 

města Králíky. 



 3

zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí se zařazením žádosti do 2. kola dotačního a příspěvkového programu 

města Králíky. 
zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí grantu číslo SR/2006/0328 a pověřuje starostu 

města jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pořádání společenské akce pro seniory. 

zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje zveřejnění reklamní propagace města v materiálech vydaných 

organizátory akce Trotina Rallye 2006 za Kč 3.000,-- formou reklamní smlouvy. 
zodpovědný: odbor  školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM ve smyslu ustanovení § 31 odstavec (1) písmeno a) zákona číslo 250/2000 Sb. o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, schvaluje odpisový 
plán příspěvkových organizací Městské muzeum Králíky, Základní škola Moravská 
Králíky, Základní škola 5. května Králíky a  Školní jídelna Králíky. 

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

 
RM souhlasí se skácením 1 ks suchého javoru na p.p.č. 790 v  k.ú. Dolní Hedeč. 

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

 
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov 

v LHC Hanušovice s firmou Lesní taxační společnost s. r. o., Hradec Králové a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje podpis žádosti o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup 
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k údajům katastru nemovitostí pro poskytovatele ověřených výstupů 
z informačních systémů veřejné správy a zároveň pověřuje starostu města 
podpisem výše uvedené žádosti. 

zodpovědný: Ing. Švéda, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM na základě § 102, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění odvolává 

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Janu Bartíkovou ke dni 
21.6.2006. 

zodpovědný: tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM ve funkci valné hromady společnosti Služby města Králíky s.r.o. ukládá 

tajemníkovi města pozvat přihlášené žadatele na obsazení pracovního místa ředitele 
a jednatele společnosti k osobnímu pohovoru. 

zodpovědný: tajemník, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
 

 
Zapsala: Lenka Faltusová 

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