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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 08 

rady města 
  konané 24.02.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav 

Tóth, MUDr. Eva Rýcová  
 
Omluvena: Mgr. Jarmila Berková 
 
 
RM doporučuje prodej části pozemků p.p.č. 792/2 a 783/5 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní 

cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje pozemků. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 3715 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 3497 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 

+ náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 3714 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 3720 v k.ú. Králíky za nájemné 360 

Kč/rok a ukládá záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – bývalý lékařský pokoj ve 2. n.p. 
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včetně příslušenství v čp. 414 v ul. 5. května v Králíkách za účelem poskytování 
masérských služeb za nájemné 480 Kč/m2/rok a ukládá záměr pronájmu zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 

hlasování: 4:0:0 
 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty s předsedou SDH 

Dolní Boříkovice panem Janečkem za podmínky, že veškeré práce budou provedeny 
na náklad a vlastní nebezpečí SDH, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, které 
bude použito jako palivo v hasičské klubovně v obci Dolní Boříkovice (majetek 
města Králíky), bez ohledu na jeho kvalitu.   

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

 
RM souhlasí se skácením 1 ks jírovce na p.p.č. 2232/9 v k.ú. Králíky a současně 

schvaluje prodej dřevní hmoty panu Marečkovi, bytem Králíky.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje podat žádost o poskytnutí 100% finančních prostředků z programu péče 

o krajinu na zajištění šetrného kosení lokality u ČOV s výskytem zvláště chráněné 
vachty trojlisté. 

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

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04.00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním „Plesu 2010“, který se koná dne 26.03.2010, ve velkém sále Klubu Na 
Střelnici v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s užitím městského znaku na souboru map a leteckých snímků.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí 
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s demontáží prvků ÚT na tvrzi Hůrka a souhlasí s pokácením náletových 

dřevin na povrchových objektech tvrze a ve vstupním areálu tvrze při dodržení 
zákonných podmínek a pověřuje místostarostu města zaslat v tomto duchu odpověď 
na žádost Ing. Ráboně. 
zodpovědný: místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje užití znaku města Králíky firmě AKTIV 95 OPAVA s.r.o, za účelem 
umístění na reklamních předmětech BUTON. 
zodpovědný: vedoucí OŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí návrh rozpočtu města Králíky pro rok 2010 a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit rozpočet v předloženém znění  
zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

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


