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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 47 

rady města 
  konané 25.11.2009  
 
Přítomni členové rady města: Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav 

Tóth 
 
Z části jednání omluvena: Jana Ponocná 
 
Omluvena:  Mgr. Jarmila Berková, 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje prodej bytového domu čp. 4 na Velkém náměstí v Králíkách dle zákona 

č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ukládá MO nechat vypracovat 
znalecký posudek na celý dům a potom předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín:  průběžně  
hlasování: 3:0:0 

 
RM doporučuje prodej bytového domu čp. 4 na Velkém náměstí v Králíkách dle zákona 

č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ukládá MO nechat vypracovat 
znalecký posudek na celý dům a potom předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín:  průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 2085/8 v k.ú. Králíky za kupní cenu ve výši 70 
Kč/ m2 a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 126/1 v k.ú. Králíky o výměře cca 

140 m2 za nájemné 280 Kč/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje požádat o pronájem pozemků p.p.č. 760 a 759 v k.ú. Prostřední Lipka od 

ČR - Pozemkového fondu ČR. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3516, 

3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3528, 3536, 3537, 3539, 3540, 
3541, 3542, 3544 a 3545 vše v k.ú. Králíky k výstavbě RD za kupní cenu ve výši 450 
Kč/m2 a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 

stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s Pardubickým krajem, na 
pozemcích p.p.č. 3217, 3220, 3221 a st.p.č. 1 v k. ú. Králíky. RM zároveň schvaluje 
do doby realizace stavby uzavřít s jednotlivými vlastníky pozemků smlouvy o 
uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene.  

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje „Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární 

ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů pro rok 2009 – ostatní části 
dotace č.KH/2009/03723 - OD“, která je uzavírána mezi Pardubickým krajem a 
Městem Králíky.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje bezúplatné použití zařízení Amálka pro aktivity spojené s činností oddílu 

KČT a lyžařského oddílu při TJ Jiskra Králíky, o.s. v termínu od 19. - 22. 12. 2009 
za podmínky, že oddíly uhradí správní poplatek (DPH, energie). 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM bere na vědomí výroční zprávu školy Gymnázium a základní škola Králíky za 

školní rok 2008/2009.  
zodpovědný: odbor ŠKT,  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje uzavření městského úřadu pro veřejnost dne 31.12.2009.  

zodpovědný: tajemník, vedoucí odboru  
termín: 31.12.2009 
hlasování: 3:0:0 

 
RM přijímá nabídku firmy United Energy Trading, a.s., Praha, na dodávku elektřiny 

pro město Králíky a organizace jím zřízené nebo založené. 
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 (paní starostka se již účastnila jednání) 
 

RM přijímá nabídku firmy LAMA INVESTMENT, a.s., Hradec nad Moravicí na 
dodávku plynu pro město Králíky a organizace jím zřízené nebo založené. 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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