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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 14 

rady města 
  konané 31.03.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena:     MUDr. Eva Rýcová 
 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1216/3 v k.ú. Dolní Boříkovice od 

ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Králíky a 
ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 11134/2007 uzavřené dne 09.01.2008 

mezi městem Králíky a Středním odborným učilištěm opravárenským, Králíky, 
týkající se změny předmětu výpůjčky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 30.12.2005 mezi městem 

Králíky a sdružením Vojensko-historický klub „Erika“, Brno, týkající se změny 
hodnoty movitého majetku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM částečně ruší usnesení RM/2010/11/179 ze dne 17.03.2010 týkající se záměru 
pronájmu objektu bývalého ČSAD a neschvaluje záměr pronájmu nemovitosti bez 
čp/če na st.p.č 566 a st.p.č. 566 v k.ú. Králíky do doby projednání alternativního 
řešení. 
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 11 

v čp. 352, ulice Příční, Králíky. 
zodpovědný:  SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr použití dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 2010 a ukládá 
vedoucímu OŠKT předložit návrh na jednání ZM s tím, že finanční podíly 
z rozpočtu města na opravy kulturních památek budou upřesněny až po proběhlé 
veřejné soutěži na opravu fasády domu čp. 365. 
zodpovědný:  odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí záměr Pardubického kraje na převod zřizovatelské funkce k ZUŠ 

Králíky a ukládá vedoucímu OŠKT předložit návrh na zřízení příspěvkové 
organizace ZUŠ Králíky na jednání ZM. 
zodpovědný:  odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu dne 3. 4.2010 do 03:00  hod. 

následujícího dne.  
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje ZM schválit navržený postup úpravy územního plánu města Králíky, 
tj. západní část území Vl-3 vyloučit z ploch zastavitelného území a zařadit je v 
územním plánu do plochy územní rezervy. 
zodpovědný: odbor ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
 

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