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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 20 

rady města  
  konané dne 30.04. 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 jako vlastník pozemků p.p.č. 1071/1, 1071/22, 1071/28 a 2080/4 v k.ú. Králíky 

souhlasí s umístěním stavby – rozšíření veřejného osvětlení v prostoru nové okružní 
křižovatky na uvedených pozemcích, jejímž investorem bude společnost A+R s.r.o., 
Jirny. 

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

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky za účelem zajištění 
konání tradiční Michalské pouti na Velkém náměstí v Králíkách a to na dobu 
určitou 5 let za nájemné 100.000,-- Kč. 

Zároveň ukládá MO upravit v nájemní smlouvě povinnost zajistit při konání pouti 
provoz veřejných WC na náklady nájemce. 

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

RM schvaluje pronájmu části pozemku p.p.č. 463/2 v k.ú. Dolní Hedeč manželům 
Schwarzovým, Brno a to na dobu neurčitou za roční nájemné. 

Zároveň ukládá MO upravit v nájemní smlouvě možnost v zimních měsících na 
uvedené části pozemku otáčení a stání rolby a sněžného skútru a nástupu lyžařů do 
stopy. 

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

RM schvaluje dohodu o vstupu na pozemky ve zjednodušené evidenci p.č. (1884/1)GP, 
(1887)GP, (1895)GP a pozemku p.p.č. 1883/1 vše v k.ú. Králíky mezi Městem 
Králíky a společností ZEOS, s.r.o., Prostřední Lipka. 

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

RM jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 71/3 v k.ú. Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 
stavebního zákona se stavebním záměrem – stavby dětského dřevěného domku 
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s pískovištěm na pozemku p.p.č. 68/3 v k.ú. Králíky pana Martince, Králíky  a nemá 
k němu připomínky.  

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

RM jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2140 v k.ú. Králíky souhlasí dle § 104 odst. 
1 stavebního zákona se stavebním záměrem – úprava jižní strany střechy čp. 471 
v Králíkách pana Dvořáčka, Králíky a nemá k němu připomínky.  

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

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24.00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Májové zábavy“ dne 01.05.2008 na otevřeném prostranství u 
klubovny na fotbalovém hřišti v Králíkách. 

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

RM schvaluje finanční spoluúčast města do výše Kč 3.500,-- při realizaci sportovní akce 
Den rekordů škol 2008 (nákup medailí a drobných cen pro oceněné sportovce v 
jednotlivých disciplínách proti skutečně vynaloženým výdajům). 

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

 
RM schvaluje složení výběrové komise pro výběrové řízení na provoz tvrze Hůrka 

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

RM revokuje svoje usnesení RM/2008/18/219 a souhlasí umístěním výstavního 
proskleného kontejneru na náměstí ve dnech 9. – 16. 5. 2008.  

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

 
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce kontejnerů s firmou EKO-KOM a.s., a pověřuje 

starostku jejím podpisem.   
zodpovědný:  odbor ŽP  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o dodávce díla č. 104/2008 mezi městem Králíky a Inženýrskou 

a projekční kanceláří – Bartoš se sídlem Brno a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.  

zodpovědný:  starostka  
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termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

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


	zodpovědný: odbor vnitřních věcí 

