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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 40 

rady města 
  konané 07.10.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová 
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2076/3 o výměře cca 75 m2 za účelem 

umístění antény manželům Darebným, Králíky za roční nájemné. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej části pozemku p.p.č. 1046/1 v k.ú. Králíky a ukládá MO na 

jednání ZM předložit záměr prodeje.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
Město Králíky jako vlastník pozemku p. p. č. 2139/1 v k.ú. Králíky uděluje výjimku 

z požárně nebezpečného prostoru dle § 17 odst. 5 stavebního zákona kolem stavby 
„Dřevěný přístřešek u RD na p.p.č. 318/4 v k.ú. Králíky“ manželů Štěpánkových, 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje prodej dětského jízdního kola zn. Olpran Falkon za kupní cenu 700 Kč + 

DPH panu Zdeňku Strnadovi, Králíky čp. 319. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM/2009/40/568: RM schvaluje likvidaci dětského jízdního  kola  zn. JOKO, jelikož se 

nepodařilo nalézt kupce.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej pozemků st.p.č. 881, 882, 883, 884, 885/2, 1064 a p.p.č. 46, 



 2

1758/7, 1758/8, 1758/22, 1758/56, 1758/58 v k.ú. Králíky za kupní cenu 464.900 Kč, 
doporučuje prodej pozemků minimálně za cenu stanovenou podle pravidel pro 
nakládání s majetkem města, tj. za 735.900 Kč a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemků. 

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

Město Králíky jako vlastník pozemku p. p. č. 723/2 v k.ú. Dolní Hedeč souhlasí dle § 96 
odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „Postavení plechového 
přístřešku bez pevných základů na pozemku p. p. č. 47/2 v k.ú. Dolní Hedeč“.  

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

 
RM schvaluje uzavření dohody s Evropskou databankou a. s. o vzájemné bezplatné 

prezentaci na webových stránkách. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu  o budoucí smlouvě č. 4120494777 s firmou ČEZ Distribuce, a. 

s., Děčín. Jedná se navýšení rezervovaného příkonu na 3x250A, vojenské muzeum v 
obci Králíky – Prostřední Lipka a pověřuje starostku jejím podpisem. 

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

RM souhlasí se skácením 1 ks smrku na p.p.č. 284/1 v k.ú. Králíky. Palivové dříví bude 
odvezeno do městské chaty Amálky. 

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

 
RM schvaluje mandátní smlouvu s firmou ENSYTRA s. r. o. č. 24.10.09 a pověřuje 

starostku podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín:  ihned 
hlasování:  3:0:1 (zdržela se Mgr. Berková) 

 
RM schvaluje mandátní smlouvu s firmou ENSYTRA s. r. o. č. 25.10.09 a pověřuje 

starostku podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín:  ihned 
hlasování: 3:0:1 (zdržela se Mgr. Berková) 

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