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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 12 

rady města  
  konané dne 5.03. 2008  
 
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 části pozemku p.p.č. 528/1 v k.ú. Králíky o výměře 1028 

m2 za účelem sekání trávy za roční nájemné ve výši 206,-- Kč a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit. 

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

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru – garáži v Nádražní 
ulici v Králíkách s panem Špindlerem, Králíky, a to dohodou k 05.03.2008, alikvotní 
část nájemného za měsíc březen se nepředepíše. 

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

RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby „Odkanalizování 
domu čp. 62 v k.ú. Dolní Hedeč“ mezi stavebníkem, tj. paní Kosukovou, Dolní Hedeč 
a stavebním úřadem, tj. Městským úřadem Králíky, Odborem životního prostředí – 
vodoprávním úřadem. 

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

RM bere na vědomí  Výroční zprávu města Králíky o činnosti v oblasti poskytování 
informací za rok 2007 a informaci o jejím zveřejnění. 

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

RM schvaluje podpis licenční smlouvy s firmou GEODIS BRNO, spol. s r.o. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje spoluúčast města na přípravě a uspořádání závodu „Mistrovství světa 
veteránů v běhu do vrchu 2008“ takto: 
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- město Králíky zajistí úhradu pódia v termínu konání závodu 
- město Králíky poskytne přímý příspěvek ve výši Kč 10.000,-- na zajištění akce; 

za podmínky, že pořadatel zajistí propagaci města Králíky 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje zajištění propagace města v připravované nekomerční publikaci „Města a 

obce Pardubicka“ v rozsahu 1 strany A5 a ukládá vedoucímu OŠKT zpracovat 
grafický návrh propagace. 

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

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


	zodpovědný: odbor vnitřních věcí 

