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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 38 

rady města  
konané dne 12.9. 2007  

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

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Z části jednání omluvena:                Jana Ponocná 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitostí č. UZSVM/HUO/4370/2007-HUOM Sp 

51/2000 JIN mezi Městem Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a to pozemků p.p.č. 2107/1, 2107/2 v k.ú. Králíky a p.p.č. 711 v k.ú. 
Dolní Hedeč na dobu určitou do 30.09.2012 za účelem údržby veřejné zeleně. 

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

 
RM schvaluje požádat o bezúplatný převod nabízeného nepotřebného movitého majetku 

MV dle § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na Město Králíky dle požadavků 
jednotlivých odborů. 

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

 
RM schvaluje výpůjčku části pozemku p.p.č. 661/1 v k.ú. Králíky – zpevněná plocha 

(škvárové hřiště) sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, okres Ustí nad Orlicí, 
oddíly Červená Voda, a to na den 16.09.2007 za podmínky, že pozemek bude uveden 
do původního stavu.  

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

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na provedení stavby kanalizace ulice Sadová 

v Králíkách a rozhodla, aby uvedenou stavbu provedla firma Vakstav, spol. s r.o. 
Jablonné nad Orlicí. Zároveň pověřuje odbor VTS k předložení návrhu smlouvy 
s vybranou firmou. 

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

 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24.00 hodin, a to v souvislosti 
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s pořádáním „Pouťové veselice“ dne 15. 9. 2007 v kavárně v Dolních Boříkovicích a 
otevřeném venkovním prostoru za ní. 

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

 
 
RM povoluje prodloužení hodiny nočního klidu na Velkém náměstí dne 22. 9. 2007 v 

souvislosti s pořádáním akce Kulturní setkání/Kulturalne zdarzenia 2007. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje uzávěru silničního provozu dne 22. 9. 2007 na Velkém náměstí od 07.00 

hod. do 18.00 hod. a na parkovišti u Evropského domu a souhlasí s regulací provozu 
na parkovišti u mateřské školy Moravská. 

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

 
RM souhlasí se skácením 3 javorů, 1 lípy a 1 jeřábu na p.p.č. 790 v k.ú. Dolní Hedeč, a 

současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty  z výše 
uvedených dřevin s panem Boháčem, bytem Dolní Hedeč, s podmínkou, že veškeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. 

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

 
 
 

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