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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 01 

rady města 
  konané 06.01.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje záměr podnájmu části pozemku p.p.č. 650/1 v k.ú. Králíky (cca 697 m2) 

za účelem užívání a údržby pozemku a sekání trávy za roční nájemné 100 Kč a 
ukládá MO záměr zveřejnit.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s umístěním informačních tabulí Králické pevnostní oblasti na pozemcích 

p.p.č. 1928 v k.ú. Králíky (2-4 tabule) a p.p.č. 545, 544/2, 544/18 v k.ú. Prostřední 
Lipka (5 tabulí) společností Společnost přátel československého opevnění, o.p.s., 
Brno. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem části pozemků p.p.č. 651/28 a 651/30 v k.ú. Králíky za účelem 

zastavěné plochy pod stavbami a užívání zahrady v lokalitě Nové domovy, a to: 
- paní Tomkové, Králíky část pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky  o výměře cca 

16 m2 za roční nájemné. 
- paní Coufalové, Králíky část pozemku p.p.č. 651/30 v k.ú. Králíky o výměře cca 

9,40 m2 za roční nájemné. 
- panu Bergmanovi, Králíky část pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky o výměře 

cca 9 m2 a cca 150 m2 za roční nájemné. 
- panu Petrovi, Králíky část pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky o výměře cca 

15,4 m2 za roční nájemné. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje poskytnutí nebytových prostor – zasedačky v čp. 316 v Králíkách 

společnosti Centrum andragogiky, s.r.o., Hradec Králové ve dnech 13.01., 15.01., 
20.01. a 27.01.2010 za nájemné 500 Kč/den. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 



 2

 
RM bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení 

Kontakt, Ústí nad Orlicí a ukládá vedoucím odboru ŠKT a odboru SV zajistit 
zařazení příspěvku ve výši 2000,- Kč do rozpočtu na rok 2010 jako přímý příspěvek 
z Dotačního programu pro rok 2010 . 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor, odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o změně stavby dle § 78, odst. 3 a 4 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a § 16, odst.1 a 2 c vyhlášky č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření a dle části páté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu -  
„Změna stávající stavby – přístavba stávající provozní budovy na p.p.č. 1928 v k.ú 
Králíky a odstranění stávající haly na st.p.č. 1594 v k.ú. Králíky před vstupem do 
dělostřelecké tvrze Hůrka“ na pozemcích: na st.p.č. 1595 a p.p.č. 1928 v k.ú Králíky 
a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby dle § 116, odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a § 8 vyhlášky č. 526/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního 
řádu a dle části páté zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu - „Změna stávající 
stavby – přístavba stávající provozní budovy na p.p.č. 1928 v k.ú Králíky a 
odstranění stávající haly na st.p.č. 1594 v k.ú. Králíky před vstupem do 
dělostřelecké tvrze Hůrka“ a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování:5:0:0 

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