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Město Králíky 

Zápis z  jednání č. 29 
rady města  

konané dne 25.07. 2006  
 
Přítomni členové rady města:         Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek,  

Arnošt Juránek, Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
 
RM projednala žádost o přehodnocení usnesení RM/2006/25/338 ze dne 20.06.2006 paní 

Kuželové a pana Kováře, oba bytem Králíky  a trvá na svém usnesení. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem městského bytu č. 41 v čp. 662/3 v ul. V Bytovkách 

v Králíkách, a to na dobu určitou jednoho roku (při uzavírání smlouvy se postupuje 
podle usnesení RM/2004/37/632): 

- paní Kolbabové, Králíky  
- a další v pořadí jako náhradník je paní Marešova, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 Nájemní smlouvy k nemovitostem uzavřené dne 22.07.2005 
mezi Městem Králíky a společností Služby města Králíky, s.r.o., Králíky 462, 
týkající se změny předmětu nájmu. 

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

 
RM bere na vědomí oznámení o přechodu nájmu bytu dle § 708 ObčZ u slečny  

Maršanové, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM neschvaluje v současné době záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 317 v k.ú. Horní 

Lipka, a to z důvodu, že pozemek nelze fakticky užívat, jelikož je zastavěn stavbou 
jiného vlastníka, než je žadatel. 

 Zároveň RM ukládá MO v součinnosti s odborem RR zahájit řízení na neprodlené 
odstranění nelegální stavby.  

zodpovědný: majetkový odbor, odbor RR 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 23/26 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny 180,- 

Kč/m2+náklady spojené s převodem + ponížení kupní ceny o 15.000,- Kč z důvodu 
zatížení pozemku věcným břemenem, 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. 40/1 v k.ú. Červený Potok, 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 doporučuje prodej pozemků p.p.č. 851/1, 738/3 a st.p.č. 92 vše v k.ú. Dolní 

Boříkovice, návrh kupní ceny u st.p. 50,- Kč/m2, u p.p. 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 záměr pronájmu části pozemků p.p.č. 97/2 a 97/3 v k.ú. Červený Potok za 

účelem rekreace a sečení trávy, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 1401/2 v k.ú. Dolní Boříkovice (včetně části 

asfaltové plochy) a ukládá MO před projednáním záměru prodeje v ZM svolat 
šetření na místě samém za účasti vedoucího odboru VTS, RR a všech vlastníků 
nemovitostí v oploceném areálu. Zároveň ukládá MO předložit závěr šetření na 
jednání RM. 

zodpovědný: majetkový odbor, VTS, RR 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky o výměře cca 

140 m2 (pouze oplocená část) za účelem zřízení zahrádky, roční nájemné ve výši 
350,- Kč, a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

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

RM bere na vědomí žádost Mgr. Stejskala a ukládá OŠKT připravit návrh změny 
pracovní smlouvy dle požadavku Mgr. Stejskala. RM dále ukládá OŠKT připravit 



 3

na 2.čtvrtletí 2007 konkursní řízení na ZŠ Králíky, Moravská, okr.Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování:  

 
RM povoluje přijetí J. Rédové a L. Pličkové do MŠ Moravská, Králíky, okres Ústí nad 

Orlicí pro školní rok 2006/2007 bez úhrady NIV nákladů obcí Malá Morava a 
městskou částí Praha 9 za podmínky, že přednostně budou do MŠ přijaty děti  v 
posledním roce předškolní docházky s trvalým pobytem na území města Králíky, 
dále děti s trvalým pobytem na území města Králíky.  

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, MŠ Moravská 
termín: ihned 
hlasování:  

 
RM povoluje přijetí E. Morongové a E. Karáskové do MŠ Červený Potok, Králíky, 

okres Ústí nad Orlicí pro školní rok 2006/2007 za podmínky, že přednostně budou 
do MŠ přijaty děti v posledním roce předškolní docházky s trvalým pobytem na 
území města Králíky, dále děti s trvalým pobytem na území města Králíky.  

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, MŠ Červený Potok 
termín: ihned 
hlasování:  

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na rekonstrukci místních komunikací 

v Králíkách a vybrala firmu Strabag a.s., Rychnov nad Kněžnou  Zároveň pověřuje 
odbor VTS k předložení návrhu smlouvy s výše uvedenou firmou. 

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

 
RM schvaluje předloženou smlouvou o dílo č. 30/DIK/06 na zpracování projektové 

dokumentace pro stavbu „Technická vybavenost obytné zóny Na Skřivánku 
v Králíkách“ a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 
RM bere na vědomí změnu termínu akce Labská Trotina Rallye a ukládá dotčeným 

odborům zohlednit tuto změnu při přípravách akce. 
zodpovědný: VTS, OŠKT, OVV, MO 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů regionu Glacensis v rámci 
programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA č. CZ.04.4.85/2.2.02.1/0638 

zodpovědný: OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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