
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 30 

rady města  
konané dne 01.08. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Arnošt Juránek, Pavel Kalianko, Mgr. Zdeněk Němeček 
Omluveni:    Mgr. Dušan Krabec, Mgr. Jan Holčapek 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM ukládá MO pozvat všechny zájemce o koupi bytu č. 4 v čp. 347 v ul. Valdštejnova 

v Králíkách na jednání RM dne 29.08.2006 v 18,00 hodin, aby předložili své nabídky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM žádosti pana Petra Venzary – „VIKING“, vyhovuje a souhlasí s podnájmem části 
nebytového prostoru v čp. 366 na Velkém náměstí v Králíkách pro paní 
Venzarovou, , a to na dobu určitou do 31.12.2007.  

zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu v plné výši, a to v souladu se 

zákonem č. 107/2006 Sb., a sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 333/2006 Sb.,: 
 

Aktuální měsíční nájemné ze byt v Kč za 
1 m2 

Jednostranně zvýšené měsíční nájemné 
za daný byt v Kč za 1 m2 

16,12 18,31 
12,08 14,75 

                                9,38(snížená kvalita) 11,88 
                                6,70(snížená kvalita) 9,23 

Zároveň RM ukládá MO a správci bytového fondu společnosti Služby města 
Králíky, s.r.o., Králíky  zvýšené měsíční nájemné z bytu uplatnit. 

zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  

 
RM schvaluje přidělení bytu v DPS čp. 583 paní Mišákové,  
       bytem Králíky  v souladu s pravidly pro pronajímání bytů v majetku Města  
       Králíky.  

zodpovědný: majetkový odbor,odbor SVZ 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 671-19/2006-3042, uzavíranou mezi Ministerstvem 

obrany ČR a Městem Králíky na bezplatnou výpůjčku movitého majetku státu k 
zajištění zázemí akce Mobilizace - Cihelna 2006 - Králíky, konané ve dnech 11. a 12. 
8. 2006. a pověřuje místostarostu jejím podpisem. 
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zodpovědný: majetkový odbor, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje umístění tábora aktivních záloh Pardubického kraje  
       201. strážního praporu v prostoru vyhrazeném zázemí akce Mobilizace - Cihelna  
       2006 – Králíky“ v k. ú. Prostřední Lipka, a to v době od 7.-13. 8. 2006. 

zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 23.00 hodin dne 11. 8. 2006 v 

souvislosti s akcí Cihelna 2006 (kulturní večer). Zamýšlená produkce nesmí svým 
průběhem narušovat veřejný pořádek a noční klid (vhodné nasměrování hudeb. 
aparatury).  

zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje  smlouvou o ostraze č. 112006 na akci Cihelna 2006 a pověřuje starostu 

jejím podpisem.    
zodpovědný: starosta, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM/2006/30/453: RM schvaluje  smlouvou o dílo č. 841/RD/071/2006 předloženou    
       firmou STRABAG a.s. Rychnov nad Kněžnou na opravu místních komunikací v  
       Králíkách  a pověřuje starostu jejím podpisem.  

zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na opravu požární nádrže v  
       Horní Lipce a za dodavatele vybrala firmu VYKO-stavební, spol. s r.o. Moravská  
       Třebová. Odboru VTS ukládá  předložit návrh smlouvy o dílo s výše uvedenou   
       firmou. 

zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje, ve smyslu ustanovení  § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o  
       rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření KÚ PK číslo  
       10016, 10017, 89 a 89 A, kterými se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a  
       výdajích o částku  229 902 Kč.  
       RM schvaluje interní rozpočtové opatření na přesun prostředků ve výši 2 152 900,-  
       Kč na opravu komunikací, regeneraci městské památkové zóny a rekonstrukci  
       požární nádrže v Horní Lipce a doplnění grantů vlastními výdaji. 
       Příjmy po úpravě budou činit ………..    92 266 018  Kč 
       Výdaje po úpravě budou činit ……….   103 194 018  Kč 
       Financování ……………………………    10 928 000  Kč  
    zodpovědný: finanční odbor  
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    termín: ihned 
    hlasování: 3:0:0 
 
RM schvaluje prodej neupotřebitelného materiálu – silniční  
       obrubníky po provedené rekonstrukci v ulici V Bytovkách za cenu 10,-Kč za 1 ks. 
     zodpovědný:  odbor VTS  
    termín: ihned 
    hlasování: 3:0:0 
 

 
Zapsal: Miroslav Bouška 

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