
 1

Město Králíky 
Zápis z jednání č. 27 

rady města  
  konané dne 18.06.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                               Ing. Miroslav Bouška 
 
 
- RM schvaluje pronájem pozemku p. p. č. 527 v k. ú. Králíky za účelem údržby 

pozemku a sekání trávy panu Kyllarovi, Králíky a to na dobu neurčitou za roční 
nájemné. 

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

- RM schvaluje pronájem pozemku p. p. č. 2072/22 v k. ú. Králíky za účelem užívání 
zahrady panu Girgovi a paní Mačátové, oba bytem Králíky a to na dobu neurčitou 
za roční nájemné. 

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

- RM schvaluje pronájem nebytového prostoru v čp. 363 na Velkém náměstí 
v Králíkách paní Kubáňové, Dolní Lipka za účelem prodeje dárkového zboží a to na 
dobu neurčitou a za roční nájemné. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

- RM schvaluje pronájem pozemků st. p. č. 233, 236 a p. p. č. 599/3, 599/5, 602/2 v k. ú. 
Prostřední Lipka na město Králíky od spoluvlastníků Miltáka, Králíky, Miltáka, 
Králíky, Miltáka, Bzenec, Miltáka, Vysoké Mýto, Miltáka, Jablonné nad Orlicí, 
Miltáka, Prostřední Lipka, Miltákové, Králíky a Miltákové, Králíky a to na dobu 
neurčitou za roční nájemné. 

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

- RM bere na vědomí úpravu cen ve školní jídelně dle vyhl. 107/2005 Sb.. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy,  
termín:  
hlasování: 5:0:0 
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- RM schvaluje bezplatný pronájem části náměstí pro zajištění akce Jesus break včetně 

bezplatného odběru el. proudu pro zajištění provozu kulturní scény pod podmínkou 
zajištění vhodné propagace města v rámci akce.  

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

 
- RM schvaluje bezplatné ubytování závodníků v prostorách ZŠ z důvodu zajištění akce 

Bikechallenge 2008 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí, vedení ZŠ 

Moravská 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pro zajištění akce Bikechallenge 2008 tyto uzávěry komunikací:  

- Velké náměstí dne 28.07.2008 od 10:00 hod. do 29.07.2008 do 12:00 hod. 
- ulice Valdštejnova a část Malého náměstí dne 29.07.2008 od 09:00 hod. do 10:15 

hod. a ukládá příslušným odborům projednat tuto záležitost s orgány Policie ČR. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí, odbor VTS 
termín:  
hlasování: 5:0:0 
 
 

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

 
 


