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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 33 

rady města 
  konané 04.08.2010  
 
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 doporučuje prodej pozemku p.p.č. 428/3 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu 50 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 428/3 v k.ú. Dolní 
Boříkovice zatížit věcným břemenem spočívajícím v uložení podzemního vedení 
kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem provozování, oprav a údržby 
zařízení pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou 
a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení smlouvy o umístění nápojového prodejního automatu v budově 
čp. 414 v ul. 5. května v Králíkách mezi městem Králíky a se společností KAJA 
UnO, Ústí nad Orlicí, a to dohodou ke dni 04.08.2010. 
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje sídlo nově zakládaného občanského sdružení Klub seniorů v bytovém 
domě čp. 193 v ul. Na Křižovatce v Králíkách. 
zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky, s. r. o.  
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o zajištění pořadatelské služby na pozemcích vyhrazených 
k parkování, vybírání poplatků za parkovací místo a místních poplatků za užívání 
veřejného prostranství, pro kulturní akci „Poutní slavnost Nanebevzetí Panny 
Marie“ na Hoře Matky Boží u Králík, konané dne 15.08.2010 a pověřuje starostku 
podpisem dohody se SOKOL Dolní Boříkovice. 
zodpovědný: starostka, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje bezplatné užití prostor dne 4. 9. 2010 pro konání akce Jesus break 
(pořadatel Sbor Jednoty bratrské v Králíkách) včetně povolení odběru elektrické 
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energie na Velkém náměstí na zajištění ozvučení. RM zároveň schvaluje 
prodloužení hodiny nočního klidu dne 4. 9. 2010 na 24:00 hod. v prostorách 
Bowling Stock Králíky – letní parket. 
zodpovědný: odbor ŠKT, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje přijetí podmínek členství Sdružení přátel Pardubického kraje a pověřuje 
starostku města podpisem smlouvy o členství. RM zároveň schvaluje poskytnutí 
členského příspěvku ve výši Kč 1.000,-- z položky příspěvky občanským sdružením. 
zodpovědný: odbor ŠKT, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje úplnou uzavírku silnice III/31224 z Králík do Prostřední Lipky a MK na 
Velkém náměstí vč. vedení objízdných tras po komunikacích na území města 
Králíky z důvodu zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní akce „Den Sil 
podpory AČR CIHELNA 2010 Králíky“ v těchto termínech: 
- III/31224 - 20.8.2010 od 12:00 do 20:00 a 21.8.2010 od 08:00 do 16:00 hod  
- MK V. náměstí - 20.8.2010 od 16:00 do 22:00 hod a 21.8.2010 od 08:00 do 09:15 
hodin. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 
 

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


