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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 10 

rady města  
konané dne 28 .02. 2007  

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

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluven: Čestmír Doubrava 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM neschvaluje dohodu o užívání pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 1853/1 (GP), 

1855 (GP), 1856 (GP) a 1857 (GP) vše v k.ú. Králíky mezi Městem Králíky a panem 
Danielem, Králíky, a to na dobu určitou od 18.08.2007 do 31.08.2007 za úhradu ve 
výši 20% z vybraného parkovného na uvedených pozemcích.  

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

 
RM schvaluje dohodu o užívání pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 1884/1 (GP), 

1887 (GP), 1895 (GP) a pozemku p.p.č. 1883/1 vše v k.ú. Králíky mezi Městem 
Králíky a společností ZEOS, spol. s r.o., Prostřední Lipka, a to na dobu určitou od 
18.08.2007 do 31.12.2009 za nájemné ve výši. 

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

 
RM schvaluje ukončení pronájmu pozemku p.p.č. 207/16 v k.ú. Králíky s paní Bulovou, 

Králíky, a to dohodu k 28.02.2007. 
  Zároveň RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 207/16 v k.ú. Králíky za 

účelem zřízení zahrádky za roční nájemné a ukládá záměr zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor – kanceláří v č.p. 354 na Velkém náměstí 
v Králíkách (v přízemí vpravo) za účelem zajištění činnosti muzea Vojensko – 
historickému klubu „Erika“ Brno, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM bere na vědomí veškeré okolnosti související s prodejem pozemků p.p.č. 548 a 549 
v k.ú. Králíky a doporučuje prodej pozemků panu Míkovi.   

 Zároveň RM ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor – kanceláře č. 120 a zasedací místnosti ve 2 

n.p. v budově čp. 316 v ul. Karla Čapka v Králíkách – pověřený úřad Dětskému 
diagnostickému ústavu a Středisku výchovné péče pro děti a mládež, Hradec 
Králové, a to na dobu nezbytně nutnou v rozsahu 2 dnů v měsíci (každý druhý a 
třetí čtvrtek v měsíci) a v období od 01.03.2007 do 30.06.2007 za účelem poskytování 
poradenství a výchovných opatření. 

zodpovědný: majetkový odbor, Odbor SVZ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s modernizací bytové jednotky č. 4 v čp. 658/1 v ul. V Bytovkách 

v Králíkách – výměna podlahové krytiny v obývacím pokoji za plovoucí podlahu a 
výměna 4 ks vnitřních dveří na náklady nájemce manželů Dominikusových, 
Králíky, a to v souladu s usnesením RM/2003/19/289 ze dne 20.05.2003. 

zodpovědný: majetkový odbor, na vědomí SMK 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním „Plesu 2007“ dne 10. 3. 2007 v Klubu Na Střelnici v Králíkách. 

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

RM souhlasí se skácením 100 m2 náletových dřevin a dvou jasanů  na p.p.č. 57 v k.ú. 
Králíky, a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní 
hmoty z výše uvedených dřevin s organizací SÚS Pardubického kraje, 
cestmistrovství Žamberk a zároveň této organizaci uděluje souhlas ke kácení dřevin 
z titulu vlastníka pozemku pro účely správního řízení ve věci vydání povolení ke 
kácení dřevin. 

zodpovědný: odbor životního prostředí  
termín: ihned 
hlasování:4:0:0 

 
RM neschvaluje žádost SMK s.r.o. o zmírnění sankce. 

zodpovědný: starostka, jednatel SMK 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
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