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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 14 

rady města  
konané dne 28.03. 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 ukončení nájemního vztahu k pozemku p.p.č. 2192/4 v k.ú. Králíky 

s panem Vlčkem, Králíky a to dohodou k 31.12.2007. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v 1 n.p. – kanceláře v čp. 414 v ul. 5. 

května v Králíkách společnosti Králická rozvojová s.r.o., Králíky, a to na dobu 
neurčitou za roční nájemné. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem části pozemků p.p.č. 1808/5 a 1808/7 v k.ú. Králíky za účelem 

sekání trávy a zřízení zahrádky panu Prausovi, Králíky  za roční nájemné.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 93/2, 107, 558/1, 560/1 a časti pozemku 533/1, 

v k.ú. Prostřední Lipka o celkové výměře 7980 m2 za účelem zemědělského 
hospodaření panu Linhartovi, Prostřední Lipka  za roční nájemné. 

Zároveň RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 525/3 v k.ú. Prostřední Lipka o 
výměře 5685 m2 za účelem zemědělského hospodaření společnosti ZEOS, s.r.o., 
Prostřední Lipka, za roční nájemné, RM dále ukládá MO ošetřit v nájemní smlouvě 
úhradu nájemného za období od 01.02.2004 do uzavření smlouvy. 

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

 
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 586/3 v k.ú. Horní Morava od státního podniku 

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové na Město Králíky za roční nájemné a to na dobu 
neurčitou. 

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

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1046/2 a 1046/119 v k.ú. Králíky za 

účelem provádění sběrných dvorů a ukládá záměr zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM revokuje usnesení RM/2007/10/131 ze dne 28.02.2007 a schvaluje dohodu o 

jednorázovém poskytnutí pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 1884/1 (GP), 1887 
(GP), 1895 (GP) a pozemku p.p.č. 1883/1 v k.ú. Králíky se společností ZEOS, s.r.o., 
Prostřední Lipka. 

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

 
RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. p.p.č. 463/1, 463/4, 741/1, 768, 777, 778, 624, 

785/1, 620/2, 767/2, 595/3, 458 a pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 753 (GP), 
754 (GP) a 760 (GP) vše v k.ú. Dolní Hedeč o celkové výměře 17108 m2 za účelem 
zemědělského hospodaření a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
RM doporučuje pronájem pozemků. 

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

 
RM neschvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 761/1, 761/2, 773/1 a 773/2 v k.ú. 

Dolní Hedeč o celkové výměře 4045 m2 za účelem zemědělského hospodaření. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM neschvaluje finanční spoluúčast města v oblasti prevence bezpečnosti provozu na 
silnicích Domu dětí a mládeže, Ústí nad Orlicí. 

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

 
RM schvaluje provozní dobu a ceník Sportovního areálu při Základní škole Králíky, ul. 

Moravská. 
zodpovědný:  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s užitím znaku města Králíky firmou IDEAHELP pro účely propagace 
školícího střediska. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM souhlasí se skácením 1 ks javoru rostoucího za domem č.p. 399 na p.p.č. 1808/5 v 

k.ú. Králíky.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


	zodpovědný: majetkový odbor
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