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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 17 

rady města  
konané dne 17.04. 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 jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 23/25 a 23/29 v k.ú. Králíky bere na 

vědomí oznámení paní Scholzové, Králíky a pana Slodičáka, Čenkovice o stavebním 
záměru – stavby RD na pozemku p.p.č. 23/26 v k.ú. Králíky 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 nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 840/4 v k.ú. Červený Potok a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 466/1 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej bytové jednotky č. 13 oprávněnému nájemci v bytovém domě 

čp. 148 v ul. Pivovarská v k.ú. Králíky podle zákona č. 72/1994 Sb. a to paní 
Kalouskové, Králíky a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

 
RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 332 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem údržby 

pozemku manželům Krejčovým, Králíky  a to na dobu neurčitou za roční nájemné. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje pronájem pozemku st.p.č. 534/1 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku paní Ježkové, Králíky a to na dobu neurčitou za roční nájemné s tím, že 
v nájemní smlouvě bude upraven přístup a příjezd do garáže na st.p.č. 534/2 v k.ú. 
Králíky pro uživatele garáže. 

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

RM schvaluje znění výzvy k podání nabídek na projekt „Využití a provoz Evropského 
domu Králíky“ a ukládá: 

1) Odboru VTS aplikovat postup dle ustanovení čl. 8, bod 2. Smlouvy o financování 
v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A, tj. požádat o provedení změny 
v užívání 2. a 3. n.p. nemovitosti čp. 353 v k.ú. Králíky. 

2) Odboru ŠKT aplikovat postup dle ustanovení čl. 4, bod 7.  Smlouvy o financování 
v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A, tj. výběr smluvního partnera 
(nájemce) vybrat za užití pravidel stanovených v zákoně č. 40/2004 Sb., o 
veřejných zakázkách.  

odpovídá: ad1) odbor VTS, ad 2)  odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje úplatný převod budovy služebny na st.p.č. 567 a pozemků část st.p.č. 
567, část p.p.č. 1242 a p.p.č. 1295/37, 1241, 2267, 2249/13, 1155/1, 1155/4 1168/4 vše 
v k.ú. Králíky od Východočeské plynárenské, a.s., Hradec Králové na Město Králíky 
za kupní cenu ve výši znaleckého posudku. Zároveň ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 

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

RM potvrzuje zájem o převod nemovitosti čp. 9 na st.p.č. 67 a st.p.č. 67 a souvisejících 
pozemků, které tvoří areál hraničního přechodu v k.ú. Dolní Lipka a ukládá MO 
zjistit předběžnou prodejní cenu pro případ úplatného převodu. 

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

RM schvaluje provedení úpravy ploch hřbitova v Červeném Potoce na náklady města.  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na opravu kostela Navštívení Panny 

Marie v Červeném Potoku ve výši 30.000,- Kč po rozdělení finančních prostředků na 
granty v roce 2007. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí s uskutečněním LDT v zařízení Hněvkov a ukládá odboru VTS 
připravit podmínky v zařízení pro uskutečnění LDT pro děti z Králického regionu. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, majetkový odbor, 
odbor VTS  

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s použitím městského znaku jako součásti loga 4.setkání Králíků v 

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

 
RM schvaluje poskytnutí přímé dotace 10.000,- Kč občanskému sdružení Patriot CZ, 

Prachatice na realizaci akce 4.setkání Králíků v Králíkách. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje příspěvek OŠKT na nákup medailí a drobných cen pro oceněné 

sportovce v jednotlivých disciplínách do výše Kč 3.000,-- proti skutečně 
vynaloženým výdajům. 

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

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