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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 31 

rady města 
  konané 21.07.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluven:  Bc. Čestmír Doubrava 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje v návaznosti na usnesení RM/2009/16/24 zřízení věcného břemene 

spočívající ve zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav podzemního 
komunikačního vedení na p.p.č 207/1, 225/2, 226/9, 3496, 3510, 3511 a 3516 v k.ú. 
Králíky 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 100 Kč + DPH.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 651/30 v k.ú. Králíky o výměře 

cca 30 m2 za účelem vybudování jezírka. Zároveň RM ukládá odboru ÚPaSÚ 
zahájit řízení o odstranění stavby jezírka na pozemku p.p.č. 651/30 v k.ú. Králíky, 
kterou provedl pan Davídek, Králíky, bez územního souhlasu a souhlasu vlastníka 
pozemku. Dále RM ukládá MO upozornit rodinu Davídkových, Králíky, na 
neoprávněné a nevhodné užívání předmětného pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej části pozemku p.p.č. 770/3 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá 

předložit na jednání ZM záměr prodeje.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej části pozemku p.p.č. 770/3 v k.ú. Dolní Hedeč a ukládá 

předložit na jednání ZM záměr prodeje.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hod., a to v souvislosti 
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s pořádáním kulturní akce „Taneční parket u bowlingu v Králíkách“, jež se koná 
dne 07.08.2010 na otevřeném prostranství zahrady u bowlingu v Králíkách, a to za 
splnění 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 minimalizovat především vibrace a 
hlukové imise působící na okolí akce tak, aby nebyla překročena zákonem stanovená 
mez. 

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

 
RM  schvaluje „Dohodu o zajištění organizace prodeje vstupenek, parkování a úklidové 

služby“ na akci „CIHELNA 2010“, konající se ve dnech  20. a 21.08.2010, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Králíky a pověřuje starostku města jejím podpisem.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM  schvaluje „Dohodu o zajištění organizace prodeje vstupenek, parkování a úklidové 

služby“ na akci „CIHELNA 2010“, konající se ve dnech 20. a 21.08.2010, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech , Moravy a Slezska - 
Sbor dobrovolných hasičů Prostřední Lipka a pověřuje starostku města jejím 
podpisem.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM  schvaluje „Dohodu o zajištění organizace prodeje vstupenek, parkování a úklidové 
služby“ na akci „CIHELNA 2010“, konající se ve dnech 20. a 21.08.2010, která je 
uzavírána mezi Městem Králíky a Sdružením hasičů Čech , Moravy a Slezska - 
Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice a pověřuje starostku města jejím podpisem.  
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM  bere na vědomí dopis p. Šlesingra a oznámení p. Langhanse a ukládá starostce 
písemně odpovědět na podání.  
zodpovědný: starostka  
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 
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Zapsal: M.Bouška 
 
 
 
 
…………………………….. ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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