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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 27 

rady města 
  konané 23.06.2010  
 
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 schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce ze dne 17.09.2009 mezi městem Králíky 

a příspěvkovou organizací Gymnázium a základní škola Králíky, týkající se změny 
předmětu výpůjčky. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM ukládá MO zveřejnit záměr pronájmu nástavbového bytu č. 34 v čp. 658/2 v ul. 
V Bytovkách v Králíkách v souladu s pravidly pro pronajímání bytů. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 273/1 v k.ú. Králíky souhlasí dle 

§ 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „napojení domu čp. 269 
v ul. Hluboká na splaškovou kanalizaci“ pana Bartoně, bytem Králíky, Mlýnice (v 
zastoupení pana Pohla). 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívající ve zřízení (uložení), provozu, údržby 

a oprav podzemního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích st.p.č. 231 a 
p.p.č. 355/2 v k.ú. Dolní Boříkovice ve smyslu ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně dalších zákonů, pro 
oprávněnou a.s. Telefónica O2 Czech Republic, Praha a to na dobu neurčitou za 
jednorázovou náhradu 1.000 Kč + DPH.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek smlouvy č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou s firmou Haupt, 

LETOHRAD a pověřuje starostku podpisem dodatku. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM souhlasí se skácením 1 ks javoru na p.p.č. 1453/1 v k.ú. Dolní Boříkovice a současně 

souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z javoru s panem 
Temňákem, Dolní Boříkovice za podmínky, že veškeré práce budou provedeny na 
jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu. 

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s hostováním cirkusu „Alegria“ v Králíkách na pozemkové parcele č. 

1071/1 (vedle prodejny Penny Market), a to ve dnech 29.-30.06.2010. Pořadatel akce 
je povinen po skončení akce provést kompletní úklid veřejného prostranství. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu dne 3. 7. 2010 do 01.00 hod. 

následujícího dne pro akci Festival neprofesionálních hudebních skupin, pořadatel 
KD Klub Na Střelnici. 

zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu dne 17. 7. 2010 do 02.00 hod. 

následujícího dne pro akci festival ARTEX 2010, pořadatel KD Klub Na Střelnici. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu dne 26. 7. 2010 do 24.00 hod. pro akci 

MTBCHALLENGE 2010. 
zodpovědný: odbor ŠKT, na vědomí odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje bezplatné zapůjčení 1 ks nůžkového stanu na akci Závod malých 

motocyklů dne 26. 6. 2010. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

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