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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 18 

rady města 
  konané 21.04.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth  
 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM bere na vědomí odstoupení paní Bartíkové od záměru pronájmu nebytového 

prostoru a schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – bývalého lékařského 
pokoje ve 2. n.p. včetně příslušenství v čp. 414 v ul. 5. května v Králíkách za 
nájemné 480 Kč/m2/rok a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí žádost pana Borka, Králíky a stanovisko správce bytového fondu a 

doporučuje žadateli, aby se obrátil na správce bytového fondu, tj. Služby města 
Králíky, s. r. o., v případě poruchy plynového kotle. Zároveň RM ukládá 
majetkovému odboru postoupit žádost k prošetření vlhkosti a plísně v uvedeném 
bytě stavebnímu úřadu a odboru VTS.  
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasováno: 5:0:0 

 
RM schvaluje zprostředkovatelskou smlouvu mezi městem Králíky a společností 

RHINOCEROS, a.s., se sídlem Most, na zprostředkování pronájmu nemovitosti čp. 
9 na st.p.č. 67, st.p.č. 67, p.p.č. 439/6, 439/10 a 439/11 v k.ú. Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 1 ks smrku a 1 ks borovice na p.p.č. 353 v k.ú. Králíky a 

současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty  z těchto 
stromů s panem Šenkem, Králíky, s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny 
na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 4 ks jív na p.p.č. 650/4 v k.ú. Králíky a současně souhlasí s 

uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s panem 
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Lukáčem, Králíky, s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na náklad a 
vlastní nebezpečí žadatele pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na 
jeho kvalitu. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 1 ks višně na p.p.č. 1082/1 v k.ú. Králíky a současně schvaluje 

prodej dřevní hmoty panu Marečkovi, Králíky za cenu 419,- Kč+DPH za plnometr 
rovnaného palivového dříví. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03.00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „2. oficiálního pálení čarodějnic v Králíkách“, které se koná dne 
30.04.2010, na otevřeném prostranství – sportovišti/ rekreační plocha u Hedvy 
v Králíkách, a to za následujících podmínek: 

- pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným množstvím pořadatelů tak, aby 
minimalizoval negativní dopady na okolní obyvatele 

- pořadatel akce musí v souladu s OZV č. PP/84/V/2009, 1/2009, o podmínkách 
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 
zabezpečit veškeré náležitosti plynoucí z citované právní úpravy tak, aby předešel 
vzniku požárních rizik 

- pořadatel je povinen vhodnými opatřeními (např. vhodným umístěním a natočením 
zvukové aparatury) minimalizovat především vibrace a hlukové imise působící na 
okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená mez 

- pořadatel je po skončení povolené kulturní akce povinen provést kompletní úklid 
veřejného prostranství a bezprostředního okolí akce. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s bezplatným poskytnutím součinnosti při zabezpečení požární hlídky na 

akci „2. oficiální pálení čarodějnic v Králíkách“, která se koná dne 30.04.2010, na 
otevřeném prostranství – sportovišti/ rekreační plocha u Hedvy v Králíkách, a to za 
podmínek, že akce nebude sloužit k žádné politické propagaci. RM rovněž souhlasí, 
aby akce byla zařazena do plánu požárně-bezpečnostních akcí pro školy a veřejnost. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje odpisový plán organizace Městské muzeum Králíky na období 2010. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM se seznámila s peticí občanů a bere ji na vědomí. 
zodpovědný: starostka 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje otevření 1. ročníku gymnázia ve školním roce 2010/11 za předpokladu 

přijetí 6 žáků ke studiu. 
zodpovědný: ředitel školy 
termín: průběžně 
hlasování: 3:1:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
 


