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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 12 

rady města  
konané dne 14.03. 2007  

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

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
 
 
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 705/2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem 

sekání trávy za roční nájemné ve výši 747,-- Kč a ukládá MO záměr zveřejnit.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – právo uložení elektrické přípojky na části 

pozemku p.p.č. 1900/6 v k.ú. Králíky pro oprávněné manželé Darebný, Lichkov, 
věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 

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

 
RM bere na vědomí nabytí movité věci – dětského jízdního kola a zároveň schvaluje 

záměr prodeje kola za nabídkovou kupní cenu 300,-- Kč a ukládá záměr zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje schválení změny Přílohy č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace 

ZŠ Králíky, 5. května 412, okres Ústí nad Orlicí a Přílohy č. 3 zřizovací listiny 
příspěvkové organizace ZŠ Králíky, Moravská 647, okres Ústí nad Orlicí a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM žádost pana Jandejska, Králíky o koupi pozemku st.p.č. 745 v k.ú. Králíky odkládá 

do doby ukončení majetkoprávního vypořádání vlastnictví k uvedené nemovitosti. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej nemovitosti čp. 132 na st.p.č. 401/1, kolny na st.p.č. 400/3 a 
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st.p.č. 401/1, 400/2, 400/3, p.p.č. 442/1, 442/3 a 443 vše v k.ú. Králíky, návrh kupní 
ceny u st.p. 110,--Kč/m2 a u p.p. 50,--Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

 
RM nedoporučuje požádat o úplatný převod pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 

1714/1(GP), 1715/3(GP) a 2185/3(GP) v k.ú. Králíky od Pozemkového fondu ČR na 
Město Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:2:0 (proti- Ing.Tóth, MUDr.Rýcová) 

 
RM schvaluje Přílohu ke smlouvě o dílo – úklid města Králíky v roce 2007 a pověřuje 

starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podpis smlouvy o zveřejnění inzerce ev. číslo 755054. 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o financování z Fondu mikroprojetů regionu Glacensis v rámci 
programu iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko a 
pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

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