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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 09 

rady města  
konané dne 21 .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 schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 1900/14 v k.ú. Králíky společnosti ZEOS, s.r.o.,  

Prostřední Lipka k zemědělskému hospodaření za roční nájemné. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM v návaznosti na usnesení RM/2007/07/078 ze dne 07.02.2007 žádost o pronájem 

nebytového prostoru v čp. 354 na Velkém náměstí v Králíkách pana Krabce, 
Králíky zamítá. 
RM zároveň v souladu s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů v majetku 
Města Králíky schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru v 1 
n.p. – kanceláře v čp. 414 v ul. 5. května v Králíkách a ukládá MO nabídku 
zveřejnit. 

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

 
RM schvaluje pronájem dlouhodobého a drobného majetku k 31.12.2006 (dle 

přiložených inventárních karet) Sboru dobrovolných hasičů Horní Lipka, a to 
s účinností od 01.03.2007 na dobu neurčitou za roční nájemné. 

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

 
RM schvaluje bezúplatný převod movitých věcí dle přiložených příloh č. 1, 2 a 3 od ČR 

– Ministerstva obrany na Město Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem nebytových prostorů – zasedací místnosti ve 3. n.p. 

v nemovitosti Pověřeného úřadu čp. 316, ul. Karla Čapka v Králíkách společnosti 
Kabelová televize Přerov, a.s, Přerov, a to ve dnech 20. a 21.02. 2007, 06. a 
07.03.2007,  20. a 21.03.2007, tj. celkem 6 dnů, za nájemné. 

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

RM schvaluje, aby byl v letošním roce zprovozněn letní tábor v Hněvkově.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 
 

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. Z-S12-12-4120150275 pro 
připojení a zajištění příkonu elektrické energie pro 42 rodinných domů v sídlišti 
„Na Skřivánku“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM Králíky schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN s.r.o. a pověřuje starostku jejím 
podpisem.  

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

 
RM souhlasí s podáním žádostí o grant a ukládá odboru školství, kultury a tělovýchovy 

zajistit podání žádostí v daném termínu a navrženém pořadí. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje organizační řád městského úřadu Králíky s platností od 1. 3. 2007.  

zodpovědný: tajemník, starostka 
termín: 1. 3. 2007 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM bere na vědomí  návrh rozpočtu města Králíky na rok 2007 a ukládá FO vyvěsit 

návrh rozpočtu a zároveň jej předložit na jednání ZM. 
zodpovědný: finanční odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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