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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 04 

rady města  
konané dne 17.01. 2007  

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

Mgr. Jarmila Berková  
 
Z  jednání omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 214 N 06/50 mezi 

Městem Králíky a Pozemkovým fondem ČR, ÚP Ústí nad Orlicí. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje revokaci usnesení ZM/2006/05/105 ze dne 09.05.2006 a doporučuje 

úplatný převod celého pozemku p.p.č. 1138 v k.ú. Prostřední Lipka od Lesů ČR, 
s.p.,  na Město Králíky a to za kupní cenu v místě a čase obvyklou. Zároveň ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 32/3 a 707 v k.ú. Prostřední Lipka za 

účelem zemědělského hospodaření za roční nájemné 48,-- Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 

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

 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 84/1, 85/1 a 840/4 v k.ú. Červený Potok, návrh 

kupní ceny 10 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, s tím, že nabyvatelé zřídí ve 
prospěch manželů Brychových věcné břemeno – práva chůze a jízdy. Zároveň 
ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z 21 ks 

náletových jív na p.p.č. 97/1 a 97/2 v  k.ú. Králíky s panem Dvořáčkem, Králíky. 
Veškeré práce spojené se zpracováním palivové dřevní hmoty provede žadatel ve 
vlastní režii.  
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zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje prodej 2 plnometrů palivového dřeva panu Ulrichovi, Králíky. 

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

 
RM schvaluje podporu akce „Setkání občanů jménem Králík ve městě Králíky“ 

v uvedeném rozsahu a pověřuje místostarostu města projednáním organizačních 
záležitostí spojených s přípravou a realizací akce s výkonným tajemníkem o.s. 
PATRIOT CZ panem Janem Králíkem. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor vnitřních věcí, 
místostarosta 

termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí základní informaci o přípravě letošního ročníku mezinárodního 
závodu a pověřuje starostku města a příslušné odbory MÚ projednáním 
organizačních záležitostí spojených s přípravou a realizací této akce. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor VTS, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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

s pořádáním „Maturitního plesu SOUo Králíky“ dne 20. 1. 2007 v Klubu Na 
Střelnici v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: 20.1.2007 
hlasování:4:0:0 

 
RM schvaluje , ve smyslu ustanovení  § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, rozpočtové opatření číslo 196, kterým se  zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku  6.026  Kč.  

 RM schvaluje interní rozpočtové opatření na přesun prostředků ve výši 1.300.000 
Kč  

 Příjmy po úpravě budou činit ……………  101 993 390 Kč 
 Výdaje po úpravě budou činit …………..    120 021 390 Kč 
 Financování bude činit …….…………….      18 028 000 Kč 

zodpovědný: odbor finanční  
termín: 20.1.2007 
hlasování:4:0:0 

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


	zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
	zodpovědný: odbor finanční 

