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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 07 

rady města  
konané dne 07.02. 2007  

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

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                           Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM revokuje usnesení RM/2007/06/074 ze dne 31.01.2007 a schvaluje záměr výpůjčky 

nebytových prostor – kanceláří v č.p. 354 na Velkém náměstí v Králíkách (v přízemí 
vpravo) za účelem zajištění činnosti muzea a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 

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

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

zemědělského hospodaření panu Švecovi, Heřmanice. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem pozemku st.p.č. 730 v k.ú. Králíky Mysliveckému sdružení 

Jeřáb Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru – garáže (třetí stání) v nemovitosti na 
st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky panu Špinlerovi, Králíky. 

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

 
RM doplňuje usnesení RM/2006/46/771 ze dne 27.12.2006 a výjimečně schvaluje 

tříměsíční výpovědní lhůtu a to ke dni 01. října běžného roku, nebo podle dohody 
smluvních stran. 

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

 
RM potvrzuje svoje usnesení č. RM/2007/02/008 ze dne 10.1.2007 a 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, 
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Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje uzavření písemné smlouvy o zpracování kalamitního dříví – zlomů a 

vývratů v lesním porostu č. 773 F 11c s panem Vernerem,Červená Voda. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM Králíky schvaluje uzavření nové Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení s firmou ASEKOL s.r.o. a pověřuje starostku jejím podpisem.  
zodpovědný:  odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s užitím znaku města Králíky firmou Kristek, dle přiloženého návrhu. 

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

 
RM souhlasí s užitím znaku města Králíky na materiálech vydaných Sdružením pro 

králický karneval za účelem propagace 47. ročníku králického karnevalu. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM pozastavuje zahájení výstavby 9 bytů formou nástavby čp. 841-843 v Králíkách do 

doby rozhodnutí, zda městu bude přidělena dotace na výstavbu pečovatelského 
domu. 

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

 
RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě na realizaci přeložky distribučního zařízení 

určeného k dodávce elektrické energie v lokalitě určené na výstavbu rodinných 
domů „Na Skřivánku“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS, starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o budoucím provozu plynovodu v lokalitě „Na Skřivánku“, kde 

bude realizována výstavba rodinných domů a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS, starostka  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zařazení informačního centra do sítě 
certifikovaných TIC Pardubického kraje a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

 
RM schvaluje změnu názvu odboru regionálního rozvoje na odbor územního plánování 

a stavební úřad ke dni 1.3.2007. 
zodpovědný: tajemník, vedoucí odboru 
termín:  1.3.2007 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci o zajištění dopravy občanů na trase Králíky-Štíty a 

pověřuje starostku a místostarostu města jednáním se zúčastněnými obcemi a 
firmami. 

zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje uzavření smlouvy na projekt „Destinační management turistické oblasti 

Králický Sněžník“ s firmou Králická rozvojová s.r.o., Králíky a pověřuje starostku 
uzavřením smlouvy. 

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

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