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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 02 

rady města  
konané dne 10.01. 2007  

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

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 

Z části jednání omluven:            Čestmír Doubrava 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM doporučuje prodej volné bytové jednotky č. 2 v č.p. 349 v ul. Dlouhá a 

spoluvlastnického podílu ve výši 93/1000 na st.p.č. 200 a společných částech domu 
v k.ú. Králíky panu Ježkovi, Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování:3:0:2 (zdržela se Mgr. Berková a  MUDr. Rýcová) 

 
RM trvá na podpisu dodatku č. 2 smlouvy o dílo ve znění, které bylo schváleno Radou 

města Králíky dne 3.10.2006 usnesením č. RM/2006/38/590. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2006/06/146 ze dne 11.07.2006 a ukládá MO 

předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje směnu pozemků p.p.č. 225/4 a 226/8 v k.ú. Králíky ve vlastnictví Města 

Králíky za pozemky p.p.č. 222/2 a 222/3 v k.ú. Králíky ve vlastnictví manželů 
Síkelových, Kralupy nad Vltavou, návrh kupní ceny 50 Kč + náklady spojené 
s převodem, a ukládá předložit bod na jednání ZM. 

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

RM schvaluje výpůjčku nebytového prostoru – kanceláře č. 1 v provozní budově č.p. 1 
na st.p.č. 213 v k.ú. Prostřední Lipka obecně prospěšné společnosti Králická 
pevnostní oblast, Prostřední Lipka 1. 

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

RM nedoporučuje prodej pozemků st.p.č. 1078, p.p.č. 1182/1 a části p.p.č. 2277 v k.ú. 
Králíky a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

 
RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – garáže (třetí stání) v nemovitosti 

na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky za roční nájemné ve výši 235,-- Kč/m2/rok a ukládá 
MO záměr pronájmu zveřejnit.  

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

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st.p.č. 730 v k.ú. Králíky za roční nájemné 
884,-- Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

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

RM schvaluje ukončení pronájmu pozemků p.p.č. 573/1 a 573/3 v k.ú. Horní Lipka 
s panem Klímou, Horní Lipka dohodou k 10.01.2007. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v uložení plynárenského zařízení 
(přípojky) na pozemku p.p.č. 23/29 v k.ú. Králíky ve prospěch oprávněné 
Východočeské plynárenské, a.s., a to v šíři ochranného pásma stanoveného 
zákonem č. 458/2000 Sb., věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

  Zároveň RM do doby vydání stavebního povolení plynárenského zařízení schvaluje 
uzavřít smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene. 

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

 
RM na základě předloženého návrhu splátkového kalendáře schvaluje prodloužení 

termínu splatnosti půjčky ve výši 1.500.000,-- Kč společnosti Služby města Králíky, 
s.r.o., Králíky a to nejpozději do 31.5.2010. Ukládá vypracovat dodatek k původní 
smlouvě ze dne 15.7.2004. 

zodpovědný: majetkový odbor, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje oddávací místo v obci Mladkov č.p. 95, oddávající den každou sobotu a 
oddávajícího starostu obce Teodora Šmoka. 

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

 
RM souhlasí se skácením 21 ks náletových jív na p.p.č. 97/1 a  97/2 v k.ú. Králíky.  

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

 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním Sportovního plesu dne 27. 1. 2007 v Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním „Maturitního plesu“ dne 2. 2. 2007 v Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podání žádosti o změnu projektu „Evropský dům v Králíkách“ – reg. čís. 

CZ.04.4.85/1.3.CZ.1/0035 s termínem dokončení 31.07.2007. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM schvaluje podpis dohody č.05811-28/06 o používání výplatního stroje k úhradě cen 

za poštovní služby a Podmínek pro používání výplatních strojů 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM souhlasí s podáním žádosti o grant Pardubického kraje a ukládá odboru ŠKT 

navrhnout do rozpisu rozpočtu pro rok 2007  výši 40 % z poskytnuté částky krajem 
na pořízení Stavebně historického průzkumu domu čp. 359, ulice Valdštejnova 
v Králíkách z kapitoly 

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

 
RM doporučuje ZM schválit vstup města do připravované OPS a ukládá OŠKT a FO 

předložit bod na jednání ZM. 
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zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje příspěvek na činnost ve výši Kč 1.000,-- organizaci Konfederace 

politických vězňů ČR, oblastní pobočka 66, Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM schvaluje příspěvek na činnost ve výši Kč 1.000,-- organizaci SONS, oblastní 

pobočka Česká Třebová formou převodu finanční částky na účet organizace. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje zřízení tří komisí RM, a to sportovní, sociální a komisi pro integrované 
obce. 

zodpovědný:  vedení města 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
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