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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 11 

rady města  
konané dne 06.03. 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 záměr pronájmu části pozemků p.p.č. 1808/5 a 1808/7 v k.ú. Králíky za 

účelem sekání trávy a zřízení zahrádky za roční nájemné ve výši 153,-- Kč a ukládá 
záměr zveřejnit. 

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

 
RM nedoporučuje prodej nemovitosti bez čp. nebo ev. na st.p.č. 1053/1 a st.p.č. 1053/1 

v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – právo uložení, provozu a údržby přivaděče 
vody do požární nádrže pro oprávněné Město Králíky na pozemku p.p.č. 81 v k.ú. 
Prostřední Lipka, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

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

 
RM doporučuje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 867/5 v k.ú. Červený Potok 

Pardubickému kraji, Pardubice a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
převodu. 
Zároveň RM nedoporučuje bezúplatný převod pozemků p.p.č. 867/3 a p.p.č. 868/2 
včetně části bývalé silnice III/31227 a stavby mostu ev.č. 31227-1 vše v k.ú. Červený 
Potok od Pardubického kraje, Pardubice na Město Králíky a ukládá MO předložit 
na jednání ZM převod.   

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

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 93/2, 107, 525/3, 558/1, 560/1 a časti 

pozemku 533/1, v k.ú. Prostřední Lipka za účelem zemědělského hospodaření za 
roční nájemné ve výši 750,-- Kč a ukládá MO záměr zveřejnit. 
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zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí informaci odboru VTS o připravované žádosti na realizaci stavby 

„Regenerace panelového sídliště ulice V Bytovkách“ Králíky. S podáním žádosti o 
dotaci u MMR Praha souhlasí a doporučuje projednat spolufinancování a podíl 
města v Zastupitelstvu města Králíky 

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

 
RM schvaluje Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo číslo 10/2006 uzavřený s firmou AGILE 

spol. s r.o. Ústí nad Orlicí na dodávku stavby „Evropský dům v Králíkách“ a 
pověřuje starostku jeho podpisem. 

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

 
RM schvaluje zveřejnění záměru na pronájem a provozování ED a ukládá 

majetkovému odboru a odboru ŠKTV tento záměr vyhlásit. 
odpovídá: majetkový odbor a odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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