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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 37 

rady města  
konané dne 26.09. 2006  

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

Mgr.Zdeněk Němeček, Mgr. Jan Holčapek  
 

Omluven    Pavel Kalianko 
 
 
RM schvaluje Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo číslo 10/2006 s firmou AGILE spol. 

s r.o. Ústí nad Orlicí na dodávku stavby „Evropský dům v Králíkách“ a pověřuje 
starostu jeho podpisem. 

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

RM doporučuje prodej bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněným nájemcům: 

 - manželům Vítkovým, Králíky čp. 148 bytovou jednotku č. 27 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 421/10000 na st.p.č. 258/1 a společných částech domu  

- manželům Suchomelovým, Králíky čp. 148 bytovou jednotku č. 24 a 
spoluvlastnický podíl ve výši 458/10000 na st.p.č. 258/1 a společných částech domu  

- manželům Krskovým, Králíky čp. 148 bytovou jednotku č. 18 a spoluvlastnický 
podíl ve výši 326/10000 na st.p.č. 258/1 a společných částech domu a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM.  

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

 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 664, 716/1 a 716/2 v k.ú. Dolní Hedeč a současně 

nedoporučuje prodej p.p.č. 667, 668 v k.ú. Dolní Hedeč. Zároveň ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 933/2 v k.ú. Horní Lipka, 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: 4:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 207/2 v k.ú. Králíky za účelem zřízení 
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zahrady za roční nájemné 390,-- Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM žádost vlastníků bytových jednotek v čp. 595 v ul. Nové domovy v Králíkách o 

proplacení nákladů na likvidaci drobné stavby na pozemku p.p.č. 651/30 v k.ú. 
Králíky zamítá. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:1 (zdržel se p. Krabec) 

 
RM revokuje usnesení RM/2006/33/490 ze dne 29.08.2006 a 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 za roční nájemné ve výši 350,-- Kč a ukládá MO 
záměr zveřejnit. 

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

RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 2.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním koncertu dne 6. 10. 2006 v restauraci Afromanka v Králíkách. 
Zamýšlená produkce nesmí svým průběhem narušovat veřejný pořádek a noční 
klid. Pořadatel akce před jejím uskutečněním promluví s občany, kteří sousedí 
bezprostředně se zařízením, aby předešel případným stížnostem.  

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

 
RM schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 96.000,- 

Kč z rozpočtu města Králíky Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele – Pražské 
provincii, Příbram, a pověřuje starostu jejím podpisem. 

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

 
RM schvaluje Smlouvu o propagaci mezi městem Králíky a organizací Virgin, klub v 

AČR, zastoupený panem Pavlatou a pověřuje starostu města jejím podpisem  
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dotaci na provoz SKIBUSU v sezóně 2006/2007 ve výši Kč 20.000,-- 

organizaci Sněžník, a.s., Brno-Zábrdovice. 
 RM ukládá odboru školství, kultury tělovýchovy zajistit kontrolu využití dotace na 

provoz autobusových linek.  
 RM ukládá odboru VTS zabezpečit organizaci Sněžník, a.s. podmínky pro umístění 

dočasného označení autobusové zastávky u nádraží ČD v období od 25. 12. 2006 – 
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25. 3. 2007. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje bezplatný pronájem pro školní rok 2006/2007 organizaci Jednota 

bratrská Ústí nad Orlicí pro zajištění projektu Klub EXIT 316. RM ukládá řediteli 
PO Klub Na Střelnici zajistit podmínky pro realizaci projektu. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, ředitel PO Klub Na 
Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje rozpis finančních prostředků v rámci Dotačního a příspěvkového 

programu města pro rok 2006 s provedenými úpravami. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 2 ks jabloně a 2 ks švestky na p.p.č. 261 v  k.ú. Králíky. 

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

 
RM souhlasí se skácením 1 ks nakloněné lípy na p.p.č. 1142 v  k.ú. Prostřední Lipka. 

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

 
RM ukládá vedoucímu OŠKT vyžádat si zprávu z jednání Rady školy ZŠ 5. května a 

předložit ji na příštím jednání RM. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, Rada školy ZŠ 5. května 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM ukládá řediteli PO Klubu Na Střelnici, na základě opakovaných stížností na rušení 

nočního klidu, okamžitě vypovědět smlouvu na pronájem kavárny s panem 
Jungvirtem. 

zodpovědný: , ředitel PO Klub Na Střelnici,na vědomí - majetkový odbor, odbor školství, 
kultury a tělovýchovy a odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
      Zapsala: Lenka Faltusová 
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………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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