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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 24 

rady města 
  konané 02.06.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluveni:  Bc. Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM doporučuje prodej pozemků st.p.č. 1048/1, 1048/5, 1048/3, 1048/4, 1048/2, 1085 a 

p.p.č. 1725/4, 1725/3, 1725/7, 1725/6, 1725/5, 2188/3, 2188/4, ocelové haly na st.p.č. 
1048/1 a 1048/3 vše v k.ú. Králíky za minimální kupní cenu 3.305.480 Kč a ukládá 
MO předložit bod na jednání ZM. 

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

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 148 N 10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým 
fondem ČR na pronájem pozemku p.p.č. 3546 v k.ú. Králíky. 
Zároveň RM schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí 
k nájemní smlouvě č. 148 N 10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým fondem ČR. 

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

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 149 N 10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým 
fondem ČR na pronájem pozemků p.p.č. 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3498, 3499, 
3500, 3501, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534 a 3535 v k.ú. Králíky. 
Zároveň RM schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí 
k nájemní smlouvě č. 149 N 10/50 mezi městem Králíky a Pozemkovým fondem ČR. 

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

 
RM schvaluje investiční akci: celková rekonstrukce elektrických rozvodů v bytě č. 10 

v čp. 352, ulice Příční, Králíky. 
zodpovědný:  SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny nízkého napětí a pověřuje starostku jejím podpisem. 
zodpovědný:  odbor VTS, starostka 
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termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o zařazení turistického informačního centra 
do sítě certifikovaných TIC Pardubického kraje ke dni 3. 6. 2010 a pověřuje 
starostku města podpisem dohody. 

zodpovědný: odbor ŠKT, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 
 

RM schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu ve sportovním areálu při Gymnáziu a 
základní škole dne 18. 6. 2010 do 24.00 hod. při realizaci sportovního turnaje 
dospělých v hokejbale, pořadatel hokejový oddíl při TJ Jiskra Králíky, o.s..  

zodpovědný: odbor ŠKT, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu o propagaci projektu Půjčovna kol v turistické oblasti Králicka 

a pověřuje starostku města podpisem smlouvy 
zodpovědný: odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM dává předběžný příslib na finanční se spolupodílení na zajištění aktualizace JDTM 

PK. 
zodpovědný: odbor ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

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