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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 14 

rady města  
  konané dne 19.03. 2008  
 
Přítomni členové rady města:         Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Mgr. Jarmila Berková 
 
Z jednání omluven:   Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM, jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 71/13 v k.ú. Králíky, bere na vědomí 

informaci stavebníka pana Kisely, Dolní Lipka a slečny Mikulecké, Králíky o 
stavebním záměru – stavby RD o 1 b.j. dle § 104 stavebního zákona a nemá k němu 
připomínky.  

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

RM, jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 1902/5 v k.ú. Králíky, bere na vědomí 
informaci stavebníka pana Zadubana, Tvarožná, o stavebním záměru – stavby 
garáží  dle § 115 stavebního zákona a nemá k němu připomínky.  

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající v právu strany oprávněné, tj. ČEZ 
Distribuce, a.s., Děčín 4, zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy na 
pozemcích p.p.č. 651/1, 651/28, 651/30, 675/15 a st.p.č. 788 v k.ú. Králíky, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu.  

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

RM doporučuje prodej nebytové jednotky č. 148/101 v čp. 148 v ul. Pivovarská 
v Králíkách a doporučuje kupní cenu ve výši 85.136,-- Kč. Zároveň ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 081 815 592 s ČR – 
Ministerstvem obrany, Praha 6, na převod movitého majetku v hodnotě 9.042,72 Kč. 

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

RM schvaluje nájemní smlouvu na stavbu „Revitalizace veřejných ploch v centru 
Králík“ mezi Městem Králíky a Římskokatolickou farností Králíky na pronájem 
pozemku p.p.č. 252 v k.ú. Králíky a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

 
RM souhlasí s výřezem cca 30 ks náletových dřevin (javor, jasan, bříza a olše) na p.p.č. 

362/2 a 840/6 v k.ú. Červený Potok a současně souhlasí s uzavřením písemné 
dohody o zpracování dřevní hmoty  z těchto stromů s panem Adamem, bytem 
Šumperk, 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 s vypracováním variantní studie na řešení kanalizační sítě v Králíkách a 

integrovaných obcích a pověřuje starostku města podpisem smlouvy s firmou EVČ 
s.r.o. Pardubice 

zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jmenuje  pana Kubíčka ředitelem 
příspěvkové organizace Základní škola Králíky, Moravská 647, okr. Ústí nad 
Orlicí s účinností od  1. 7. 2008 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, starostka města, tajemník MÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM/2008/14/163: RM ukládá vedoucímu OŠKT připravit na jednání ZM ve spolupráci 

s Mgr. Kubíčkem návrh zřizovací listiny nového subjektu. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, starostka města, tajemník MÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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