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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 19 

rady města 

  konané 09.05.2012  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, 

Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček 
 

Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu o 

výměře cca 101 m2 v k.ú. Červený Potok za účelem zřízení zahrady panu 
Hetflajšovi, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu o 
výměře cca 125 m2 v k.ú. Červený Potok za účelem zřízení zahrady panu Tóthovi, 
Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 2284 – ostatní plochy o výměře 306 m2  a části 
p.p.č. 2256 – trvalého travního porostu o výměře cca 726 m2 v k.ú. Červený Potok 
za účelem údržby pozemku a manipulační plochy Společenství vlastníků jednotek 
domu Červený Potok čp. 81 se sídlem Červený Potok 81, 561 69 Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 3309 – ostatní plochy o výměře 392 
m2 v k.ú. Králíky za účelem parkování a příjezdu k domu čp. 347 a čp. 914 za roční 
nájemné ve výši 784 Kč z důvodu nejasností v osobách žadatelů o pronájem. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 2072/59 – ostatní plochy v k.ú. 
Králíky souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem 
„stavbou kůlny o velikosti 3,5 x 6m na pozemku p.p.č. 469 - zahradě v k.ú. Králíky“ 
J. a D. Kopeckých, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM souhlasí se skácením 119 ks označených dřevin na p.p.č. 2615 v k.ú. Horní Lipka a 

současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty s paní 
Špontákovou za podmínky, že veškeré práce budou provedeny dle vyznačení 
probírky na její 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 schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč občanskému sdružení 
Amalthea Chrudim na sociálně aktivizační služby pro ohrožené rodiny s dětmi. 
Příspěvek bude poskytnut formou přímého příspěvku. Příspěvek bude poskytnut 
na podkladě smlouvy. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí 
jednorázového příspěvku. 
zodpovědný: odbor SVZ, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku neziskové organizaci Český klub 
nedoslýchavých HELP - Poradenské středisko v Ústí nad Orlicí, a to formou 
přímého příspěvku. Příspěvek bude poskytnut formou smlouvy, a to po obdržení 
vyčíslení nákladů na cestovní náhrady ze strany žadatele v maximální výši 3.000 
Kč, z toho max. 1.000 Kč na jeden termín uskutečněné akce ve městě Králíky.  
zodpovědný: odbor SVZ, finanční odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.000 Kč Občanskému sdružení 
CEMA, Žamberk, na provoz zařízení sociálních služeb – azylového domu Domova 
na Skalách, Žamberk, a to formou přímého příspěvku. Příspěvek bude poskytnut 
formou smlouvy. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí 
jednorázového příspěvku. 
zodpovědný: odbor SVZ, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí návrh na rozdělení dotace z Programu regenerace MPZ pro rok 
2012 včetně rozdělení finančních podílů z rozpočtu města na opravy kulturních 
památek a ukládá vedoucímu OŠKT předložit návrh na rozdělení prostředků na 
jednání zastupitelstva města. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti na přidělení účelové dotace na 
opravu č.p. 354 v navrženém rozsahu stavebních prací a ukládá vedoucímu OŠKT 
předložit návrh na rozdělení prostředků na jednání zastupitelstva města Králíky. 
zodpovědný: odbor ŠKT  
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM neschvaluje prominutí poplatku za hlášení v městském rozhlase pro Veterán car 
club Červená Voda.  
zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
 
Zapsala: Jitka Prausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………….…….. …………………………………… 

 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 

 starostka místostarosta 

 
 


