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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 09 

rady města  
  konané dne 13.02. 2008  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth 
 
Z jednání omluvena:                        Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
 
RM bere na vědomí předložené žádosti o pronájem nebytového prostoru v čp. 366 na 

Velkém náměstí v Králíkách a ukládá MO pozvat zájemce na jednání RM dne 
20.02.2008 ve 14:30 hodin, aby předložili své nabídky na výši nájemného a případně 
doplnili svůj podnikatelský záměr. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM jako vlastník sousedních pozemků p.p.č. 1248/2 a 1382/1 v k.ú. Horní Lipka bere na 

vědomí oznámení pana Müllera, Poděbrady  o stavebním záměru – stavby RD o 1 
b.j. na pozemku st.p.č. 200, 230 a p.p.č. 1249/1 v k.ú. Horní Lipka a nemá k němu 
námitky, a to v souladu s § 104 odst. 1 stavebního zákona. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje smlouvu o nájmu nemovitostí č.j. UZSVM/HUO/502/2008-HUOM-Sp 
63/2005 Ja mezi Městem Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Hradec Králové v předloženém znění. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje podpis Pokynů pro zpracovatelku územního plánu města Králíky ing. 

arch. Dagmar Vaničkovou pro zapracování  požadavků města do návrhu územního 
plánu města Králíky 

zodpovědný: odbor ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM souhlasí s užitím znaku města Králíky firmou ISCAREX s.r.o., Němčice v rámci 
propagace města u příležitosti Mistrovství světa veteránů 2008 a 9. ročníku „Ceny 
firmy Iscarex - Dolní Morava - Králický Sněžník“. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s užitím znaku města Králíky na materiálech vydaných Sdružením pro 

králický karneval za účelem propagace 48. ročníku králického karnevalu. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  

termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s podáním návrhu na přidělení grantu z prostředků Pardubického kraje 

(Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji na rok 
2008) za účelem pořízení technického zařízení na údržbu exponátů. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 1 ks smrku, 1 ks modřínu a 2 ks břízy na pozemcích p.č. 609/2 

a 782/1 v k.ú. Dolní Hedeč a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty  z těchto stromů s majitelem přilehlé nemovitosti - panem 
Novákem, bytem Letohrad 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: 4:0:0 
 

RM souhlasí se odstraněním dřevní hmoty z vyvrácených, nebo zlomených, vrb a bříz 
nacházejících se na pozemcích p.č. 280/2, 280/3, 271, 270/1 a 319/2 v k.ú. Dolní 
Hedeč v množství cca 5 plm a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o 
zpracování dřevní hmoty  z těchto stromů s panem Vašinou, 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: 4:0:0 

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


	zodpovědný: majetkový odbor
	zodpovědný: odbor ÚPaSÚ

