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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 54 

rady města 

  konané 21.12.2011  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Mgr. Vlastimil Kubíček 

 
Omluven:  Jan Mlynář 

 
Za městský úřad:   Ing. Miroslav Bouška 

 

 
RM schvaluje snížení výše měsíčního nájemného o 1.500 Kč u městského bytu č. 9 v čp. 

274 na Velkém náměstí v Králíkách a zveřejnění záměru pronájmu tohoto bytu na 
dobu do 31.01.2012. V případě více zájemců postupovat obdobným způsobem jako 
u pronajímání bytů v nástavbách (Čl. 10, 11 a 12 Pravidel pro pronajímání bytů ve 
vlastnictví města Králíky) a ukládá MO záměr zveřejnit.  
zodpovědný: majetkový odbor, správce Služby města Králíky, s. r. o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

Město Králíky souhlasí se stavebním záměrem „stavební úpravy a přístavba objektu čp. 
9 na st.p.č. 67 v k.ú. Dolní Lipka“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy o právu 
provést stavbu na pozemku ve vlastnictví města Králíky, tj. pozemku st.p.č. 67 – 
zastavěná plocha o výměře 2108 m2 v k.ú. Dolní Lipka s firmou „CARO“ Byczek, 
Miedzylesie, Polsko. 
zodpovědný: majetkový odbor, starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 3512 – t.t. porostu o výměře 354 m2 a části 
p.p.č. 1902/20 – ostatní plochy o výměře cca 20 m2 vše v k.ú. Králíky za účelem 
údržby pozemků a sekání trávy panu Dobrohruškovi, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 220/1 – t.t. porostu o výměře cca 144 m2 
v k.ú. Králíky za účelem zřízení zahrady paní Darebné, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 331 - zahrady o výměře 50 m2 a st.p.č. 
54 – zastavěné plochy o výměře 180 m2 v k.ú. Dolní Hedeč za účelem zřízení 
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manipulační plochy za roční nájemné ve výši 460 Kč a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2508 - t.t. porostu o výměře 3051 m2 
v k.ú. Horní Lipka za účelem údržby pozemku za symbolické nájemné 100 Kč/rok a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 
s pořádáním „Hasičského plesu 2012“ v Klubu Na Střelnici v Králíkách, dne 
14.01.2012, a to za splnění následujících podmínek: 
• pořadatel je povinen zabezpečit akci dostatečným počtem pořadatelů;  

• 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 rozpočtové opatření číslo 10053 a PU/0914/S přidělené městu Králíky 
rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a resortních ministerstev, 
kterými se zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a výdajích o částku 1.325.502,59 
Kč. 
zodpovědný: finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z jasanu 
rostoucího na p.p.č. 1899 a ze smrku rostoucího na p.p.č. 393/1, vše v k.ú. Králíky 
s panem Marečkem, Králíky s podmínkou, že veškeré práce budou provedeny na 
jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví (bez 
ohledu na jeho kvalitu) a náhradou za 2 hodiny práce vysokozdvižné plošiny 
použité pro bezpečné kácení.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje užití znaku města Králíky organizaci Klub seniorů Králíky na logo 
klubu. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM podporuje realizaci institutu veřejné služby podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi, u organizací zřizovaných městem Králíky v roce 2012. 
Organizacím zřizovaným městem Králíky, které se rozhodnou do realizace institutu 
veřejné služby zapojit, RM doporučuje trvat na uzavření „Smlouvy o organizaci a 
výkonu veřejné služby“ na dobu určitou s možností výpovědi smlouvy jeden 
kalendářní měsíc. RM doporučuje organizacím zřizovaným městem Králíky, které 
se rozhodnou do realizace institutu veřejné služby zapojit, jednat s úřadem práce o 
výběru vhodných klientů k výkonu veřejné služby.  
zodpovědný: OSVZ, na vědomí SMK s. r. o., Městská knihovna Králíky, Klub Na Střelnici 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 
 


