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 Město Králíky 
Zápis z jednání č. 06 

rady města  
konané dne 31.01. 2007  

 
Přítomni členové rady města:        Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila 

Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Z jednání omluven:                         Čestmír Doubrava 
 
Host:                                                 Bc. Jan Divíšek 
 
 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 1900/14 v k.ú. Králíky k zemědělskému 

hospodaření za roční nájemné 491,-- Kč s tříměsíční výpovědní lhůtou a ukládá MO 
záměr pronájmu zveřejnit. 

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

 
RM doporučuje prodej části pozemku st.p.č. 496 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny 100 

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 nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 851/12 v k.ú. Červený Potok. 

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

 
RM schvaluje dohodu o užívání pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 587/2, 592/1, 

594, 1096, 597, 599/4 (GP) a části 599/2 (GP) v k.ú. Prostřední Lipka a pozemku ve 
zjednodušené evidenci p.č. 597 (GP) v k.ú. Králíky mezi Městem Králíky a panem 
Barnou, Králíky. 

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

 
RM bere na vědomí zprávu Hlavní inventarizační komise ze dne 26.01.2007 o provedení 

kontroly inventarizace majetku Města Králíky k 31.12.2006. 
zodpovědný: majetkový odbor, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje úpravu a doplnění sazebníku úhrad za úkony při poskytování 
pečovatelské služby poskytované organizační složkou Města Králíky Dům 
s pečovatelskou službou. 

zodpovědný: ředitel organizační složky města Dům s pečovatelskou službou 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o dílo č. 14/2007 mezi firmou STAPO MORAVA, a.s. Brno a 

Městem Králíky na podrcení stavební sutě na skládce města Králíky a dále 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM souhlasí se skácením 40  ks náletových jív na p.p.č. 1725/4, 1725/6, 1725/7 a st.p.č. 

1048/2 v k.ú. Králíky, a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty  z výše uvedených dřevin a z  uhnilé smrkové palisády s 
panem Vackem, Králíky. Veškeré práce spojené se zpracováním palivové dřevní 
hmoty provede žadatel ve vlastní režii.  

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

 
RM schvaluje záměr úpravy plochy p.p.č. 1048/5 a 1048/4 v k.ú. Králíky na mezideponii 

odpadů. 
zodpovědný: odbor VTSM, odbor ŽP, SMK s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM ukládá RR vyzvat zpracovatele k sepsání smlouvy a souhlasí se zpracováním 

posouzení vlivu na životní prostředí z důvodu dohodnutí návrhu ÚPD Králík. 
zodpovědný: regionální rozvoj 
termín: ihned 
hlasování: 2:2:0 (neschváleno – proti MUDr. Rýcová a Mgr. Berková) 

 
RM bere na vědomí organizaci výuky zrakově postižených a současně vyslovuje souhlas 

s bezplatným užitím zasedací místnosti MÚ Králíky pro zabezpečení výuky. RM 
schvaluje příspěvek organizaci Tyfloservis o.p.s.  ve výši Kč 6.000,-- formou 
převodu na účet organizace, příspěvek bude poskytnut  ve dvou splátkách, každá ve 
výši 3.000,-- za první a druhé pololetí roku 2007.  
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, tajemník, odbor sociál. věcí a 
zdravotnictví 

termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje příspěvek lyžařskému oddílu TJ Jiskra Králíky na údržbu lyžařské stopy 
do výše Kč 15.000,-- podle předložených nákladů. 

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

RM vyhlašuje ve dnech 8.,9.a 10.3.2007 volby do osadních výborů v obcích Dolní 
Boříkovice, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice u Králík, 
Červený Potok a Dolní Hedeč. 

zodpovědný: místostarosta, odbor VV 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje bezplatné zapůjčení nebytových prostor v č.p.354 pro VHK Erika Brno, 

sekce K-S14 Králíky pro zajištění činnosti Muzea čs.opevnění K-S14 „U cihelny“  
na dobu neurčitou a pověřuje MO sepsáním dohody o výpůjčce. 

zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM zřizuje komisi sportovní, komisi sociální a zdravotní a komisi pro integrované obce. 

Zároveň jmenuje předsedou sportovní komise Mgr.Vlastimila Kubíčka, 
předsedkyní zdravotní a sociální komise Mgr.Jarmilu Berkovou a předsedou 
komise pro integrované obce Arnošta Juránka. 

zodpovědný: starostka, tajemník 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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