
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 46 

rady města  
konané dne 27.12. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová,   

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 

Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
RM ukládá MO pozvat oba žadatele s nejvyšší nabídkou na koupi bytu č. 2 v čp. 349 

v ul. Dlouhá v Králíkách na jednání RM dne 3.1.2007 v 15:00 hodin, aby předložili 
nové nabídky v zalepené obálce. 

   zodpovědný: majetkový odbor 
   termín: ihned 
   hlasování: 3:2:0 
 
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 1295/8 v k.ú. Králíky Českému 

zahrádkářskému svazu, Základní organizaci Králíky, IČ 70966061, za účelem 
užívání zahrádek. 

    zodpovědný: majetkový odbor 
    termín: ihned 
    hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje pronájem části pozemků p.p.č. 62/9 a 62/15 v k.ú. Králíky o výměře cca 

29 m2 paní Rýcové, Králíky  za účelem zřízení výběhu pro psa, za roční nájemné. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 

 
RM schvaluje pronájem části pozemků p.p.č. 347/2 a 2074/1 v k.ú. Králíky České poště, 

s.p., odštěpnému závodu Východní Čechy, za účelem umístění zvedací plošiny za 
roční nájemné. 

 Zároveň RM souhlasí s tím, aby nájemce, tj. Česká pošta, s.p., mohl odepisovat 
stavební zásahy odpovídající z daňového hlediska technickému zhodnocení 
pozemku. 

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

 
RM schvaluje pronájem nemovitosti – drobné dřevěné stavby na pozemku p.p.č. 586/3 

v k.ú. Horní Morava Policii České republiky, Správě Východočeského kraje, Hradec 
Králové, za účelem provozování služebny Policie ČR, za roční nájemné. 

    zodpovědný: majetkový odbor 
    termín: ihned 
    hlasování: 5:0:0 
 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – kavárny v 1. n.p. v nemovitosti č.p. 374 

v ul. Karla Čapka v Králíkách (Kulturní dům Střelnice) panu Priesolovi, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, Klub na Střelnici 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje návrh předložené smlouvy a pověřuje starostku města jejím podpisem na 

KrÚ. 
 RM ukládá finančnímu odboru zajistit zřízení podúčtu v rámci BÚ města Králíky 

pro realizaci Grantu ev. číslo CZ.04.1.05/4.1.12.3/4902. 
 RM ukládá OŠKT navrhnout v rámci přípravy rozpočtu pro rok 2007 samostatnou 

položku pro realizaci grantů v rámci SROP, krajských grantů, grantů v rámci 
ministerstvech tak, aby bylo zajištěno finanční krytí projektu 
CZ.04.1.05/4.1.12.3/4902. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje návrh na vyhlášení výzvy k podání nabídky na zakázku Destinační 

management turistické oblasti Králický Sněžník a pověřuje odbor ŠKT zasláním 
výzvy třem předem známým zájemcům. 

zodpovědný:  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

 
 
Zapsal: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
 


	zodpovědný: majetkový odbor

