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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 13 

rady města  
konané dne 21.03. 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 pozemku p.p.č. 332 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem 

údržby pozemku za roční nájemné 253,-- Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 

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

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st.p.č. 534/1 v k.ú. Králíky za účelem údržby 

pozemku za roční nájemné 978,-- Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 207/16 v k.ú. Králíky paní Otevřelové, Králíky  

za účelem užívání zahrady za roční nájemné ve výši 340,-- Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0 (proti pí Ponocná) 

 
RM jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2072/26 v k.ú. Králíky bere na vědomí 

oznámení pana Springera, Králíky o stavebním záměru – stavební úpravy čp. 131 
v Králíkách a nemá k němu námitky, a to v souladu s § 104 odst. 1 stavebního 
zákona. 

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

 
RM jako vlastník sousedních pozemků st.p.č. 566 a p.p.č. 2144/6 v k.ú. Králíky bere na 

vědomí oznámení pana Appla, Ústí nad Orlicí o stavebním záměru – stavební 
úpravy čp. 459 v Králíkách a nemá k němu námitky, a to v souladu s § 104 odst. 1 
stavebního zákona. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM ukládá MO předložit návrh nového znění směrnice o prodeji majetku Města 

Králíky. 
RM zároveň ukládá MO nově upravit ve směrnici: 
- prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů a způsob prodeje 
- prodej ostatních nemovitostí 
- stanovení kupní ceny včetně aktualizace cen bytu 
- stanovení cen pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor, právní zástupce města 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 21 ks náletových dřevin v druhové skladbě javor, bříza a 

jeřáb na p.p.č. 725/4 a 725/5 v k.ú. Dolní Hedeč, a současně souhlasí s uzavřením 
písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z výše uvedených dřevin s panem 
Venclem, Králíky. Veškeré práce spojené se zpracováním palivové dřevní hmoty 
provede žadatel ve vlastní režii.  

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

 
RM schvaluje podání žádostí o dotaci z MMR na následující akce:  

1/ Rekonstrukce koupaliště 
2/ Oprava střechy budovy ZŠ 5. května 
3/ Oprava budovy čp. 3 – zadní trakt 
4/ Rekonstrukce tří parkovišť v památkové zóně města a současně se zavazuje, že 
v případě získání dotace uvolní z rozpočtu města potřebné finanční prostředky ve 
výši minimálně 30% celkových nákladů stavby. 

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

 
RM zřizuje komisi Regenerace MPZ Králíky v tomto složení:  

1.) Předseda komise: Čestmír Doubrava, místostarosta města 
2.) Čuma Jan, vedoucí odboru VT 
3.) Ing. Orlita Josef, vedoucí odboru životního prostředí 
4.) Bc. Divíšek Jan, vedoucí odboru OŠKT 
5.) Prausová Jitka, referent OŠKT – památková péče 
6.) Pecháček Ivo, městské muzeum Králíky 

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

RM schvaluje příspěvek ve výši Kč 1.000,-- organizaci Konfederace politických vězňů, 
Ústí nad Orlicí.  Příspěvek bude poskytnut formou převodu na účet organizace. 

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



 3

 
 

RM uděluje výjimku pro dvoutřídní MŠ Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí a 
povoluje navýšení základního počtu dětí ve třídě na celkový stav 50 dětí ve třídách 
mateřské školy pro šk. rok 2006/2007 

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

 
RM bere na vědomí žádost pana Slawomira Patalase, starosty města Wojcieszów a 

ukládá odboru školství, kultury a sportu předat tuto nabídku jinému městu v rámci 
regionu. 
zodpovědný: vedoucí OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí znění petice za nepovolování automobilových závodů na 
komunikacích v katastrálním území Dolní Hedeč a při jednání o případném 
souhlasu s konáním  automobilových závodů vezme uvedené argumenty v úvahu.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 5:0:0 

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