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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 34 

rady města  
  konané 30.07.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila 

Berková, Čestmír Doubrava 
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 

 
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku st. p. č. 534/1 v k. ú. Králíky za účelem zřízení 

zahrady za roční nájemné 2,50 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje opětovně záměr pronájmu nebytového prostoru ve 2 n. p. v čp. 364 na 

Velkém náměstí v Králíkách a ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu v souladu 
s Pravidly pro pronajímání nebytových prostorů v majetku města Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem nemovitosti čp. 353 na st. p. č. 213 v ul. Dlouhá v obci a k. ú. 
Králíky (Evropský dům Králíky) společnosti Králická rozvojová s. r. o., Králíky, za 
stejných smluvních podmínek jako dosud, za roční nájemné a na dobu určitou do 
31.12.2012 s účinností od 01.08.2008. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje výpůjčku sportovního areálu – fotbalového hřiště v Králíkách, tj. 
pozemků p. p. č. 653/2, st .p. č. 790/2, budovy bez čp/ev na st. p. č. 790/1 a 790/2 – 
šatny, budovy bez čp./ev na st. p. č. 789 – klubovna, stavby fotbalového stadionu na 
p. p. č. 653/2 vše v k. ú. Králíky za účelem provozování sportovních aktivit FC 
Jiskra Králíky – Červená Voda. Zároveň RM schvaluje znění smlouvy o výpůjčce č. 
4281/2008. 

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

RM schvaluje podpis smlouvy o výpůjčce 2008 - 75. 
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zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2 500 Kč na fotbalový turnaj „O pohár 

starostky města Králíky“. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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