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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 27 

rady města 
  konané 15.07.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 1553 v k. ú. Dolní Boříkovice 

souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Novostavba 
vodovodní přípojky pro RD čp. 104 v k.ú. Dolní Boříkovice“ pana Doubínka, 
Králíky.  

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

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 667/1 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Novostavba RD na 
pozemku p.p.č. 666/24 v k.ú. Králíky“ pana Makary, Králíky.  

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

RM schvaluje jednostranné zvýšení nájemného z bytu v plné výši pro rok 2010, a to 
v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a sdělením 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009 Sb.: 

Aktuální měsíční nájemné za byt v Kč za 1 
m2 

Jednostranně zvýšené měsíční nájemné za 
daný byt v Kč za 1 m2 

28,20 44,07 
26,25 44,07 
22,78 (snížená kvalita bytu) 39,66 
20,93 (snížená kvalita bytu) 39,66 

 
Zároveň RM ukládá MO a správci bytového fondu společnosti Služby města 
Králíky, s. r. o., Králíky, zvýšené měsíční nájemné z bytů uplatnit. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 3:1:1 (proti Ing. Tóth, zdržela se Mgr. Berková) 
 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1087/8 v k.ú. Králíky (cca 60 m2) 
za účelem užívání zahrady za roční nájemné 180 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – 1 parkovací stání za účelem 
skladování v objektu na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky za minimální roční nájemné 
3.936 Kč a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit v souladu s Pravidly pro 
pronajímání nebytových prostorů ve vlastnictví města Králíky. 

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

RM bere na vědomí žádosti o pronájem nebytového prostoru v čp. 363 na Velkém 
náměstí v Králíkách a ukládá MO pozvat oba zájemce o pronájem na jednání RM 
dne 29.07.2009 v 15:00 hodin, aby předložili svůj podnikatelský záměr, případně 
nabídku na výši nájemného. 

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

RM schvaluje nový záměr pronájmu nemovitosti čp. 9 na st. p. č. 67 a pozemků st. p. č. 
67, p. p. č. 439/6, 439/10, 439/11 vše v k. ú. Dolní Lipka a ukládá MO záměr 
pronájmu zveřejnit na delší dobu (do 31.12.2009).  

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

RM schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou s Václavem Tajovským, CHRUDIM, kde 
předmětem smlouvy je zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi ve fázi realizace stavby: „Vojenské muzeum Králíky“ a 
pověřuje starostku jejím podpisem.  

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

 
RM schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou s  Václavem Tajovským, CHRUDIM, kde 

předmětem smlouvy je zajištění inženýrské činnosti a technického dozoru investora 
při realizaci stavby: „Vojenské muzeum Králíky“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem.  

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

RM schvaluje bezplatné užití prostor dne 12. 9. 2009 pro konání akce Jesus break  
(pořadatel Sbor Jednoty bratrské v Králíkách) včetně povolení odběru elektrické 
energie na Velkém náměstí na zajištění ozvučení. RM zároveň schvaluje 
prodloužení hodiny nočního klidu dne 12. 9. 2009 na 24:00 hod. v prostorách 
Bowling Stock Králíky – letní parket. 

zodpovědný: odbor ŠKT, odbor vnitřních věcí 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje změnu účelového určení již schváleného příspěvku na turnaj starostky 

města na konání akce „Jeřáb 1003“ (koncový uživatel FC Jiskra Králíky-Červená 
Voda o.s.). RM schvaluje zvýšení přiznaného přímého příspěvku z částky 2.500,-- 
na částku 10.000,-- za podmínky zajištění propagace města ze strany příjemce 
příspěvku a ukládá odboru ŠKT zajistit změnu v evidenci přímých příspěvků. 

zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí oznámení pořadatele akcí „Dětské akce na HMB“, „Myslivecká 

pouť ke sv. Hubertovi“ o nečerpání přiznané dotace a  schvaluje změnu účelového 
určení již schválených dotací na kategorii přímý příspěvek včetně změny příjemce. 
RM schvaluje přímý příspěvek hokejovému oddílu při TJ Jiskra Králíky, o.s. ve 
výši Kč 10.000,-- na  zajištění oslav 45. výročí založení hokejového oddílu v 
Králíkách.  

zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM přijímá nabídku firmy STRABAG a.s., Praha a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy. 

zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí připomínky k návrhu jízdního řádu ČD. 

zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí zprávu předsedy komise regenerace MPZ a zároveň ukládá 
předsedovi informovat radu města o dalších krocích. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

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