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Zápis z jednání č. 46 Rady m ěsta Králíky ze dne 20.11.2017 
 

  
 
Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Pavel Strnad, 
Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Miroslav Beran. 
 
Za městský úřad přítomen tajemník Ing. Martin Košťál. 
 
Jednání Rady města Králíky (dále jen RM) se zúčastnili všichni členové, RM je tedy 
usnášeníschopná. RM schválila pořad schůze. 
 
 
RM/2017/46/624: RM schvaluje zám ěr pronájmu prostor ů – garáží ve stavb ě bez čp/če, která 

je sou částí pozemk ů st. p. č. 787/1 a st. p. č. 787/2 v obci a k. ú. Králíky, za ú čelem 
parkování, kdy nájemní vztah se uzavírá dobu ur čitou, tj. do 31.12.2018, s jednom ěsíční 
výpov ědní dobou, se splatností nájemného ve výši 7.604 K č/rok/garáž v četně DPH do 
konce prvního čtvrtletí daného kalendá řního roku, a ukládá MO zám ěr pronájmu 
zveřejnit na dobu 15 dn ů, tj. odlišn ě od Pravidel pro pronajímání prostor ů sloužících 
podnikání ve vlastnictví m ěsta Králíky. 
Zodpovědný: MO 
Termín: ihned 
Hlasování: 4:0:1  (zdržel se Mgr. Beran) 
 

RM/2017/46/625: RM souhlasí s pokácením 7 ks mod řínů na p. p. č. 2132 v k. ú. Červený 
Potok. Sou časně souhlasí s uzav řením písemné dohody o zpracování d řevní hmoty 
z těchto strom ů mezi m ěstem Králíky a p. J. M., Králíky za podmínky, že ve škeré práce 
budou provedeny na náklad a vlastní nebezpe čí žadatele pouze náhradou za vzniklé 
palivové d říví, bez ohledu na jeho kvalitu.   
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/46/626: RM souhlasí s pokácením 7 ks topol ů osika na p. p. č. 1401/2 v k. ú. Dolní 
Boříkovice. Sou časně souhlasí s uzav řením písemné dohody o zpracování d řevní 
hmoty z t ěchto strom ů mezi m ěstem Králíky a p. J. P., Králíky za podmínky, že ve škeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpe čí žadatele pouze náhradou za 
vzniklé palivové d říví, bez ohledu na jeho kvalitu.   
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
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RM/2017/46/627: RM souhlasí s uzav řením písemné dohody o zpracování d řevní hmoty 
z pokácené vrby jívy mezi m ěstem Králíky a p. K. H., Králíky za podmínky, že ve škeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpe čí žadatele pouze náhradou za 
vzniklé palivové d říví, bez ohledu na jeho kvalitu.   
Zodpovědný: OŽP 
Termín: ihned 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM//2017/46/628: RM bere na v ědomí p ředloženou žádost na poskytnutí p říspěvku z Fondu 
památkové pé če města Králíky pro rok 2017 – 2. kolo s termínem podán í do 03.11.2017 a 
doporu čuje zastupitelstvu schválit p říspěvek v p ředložené výši a ukládá odboru OS 
zařadit žádost na nejbližší jednání zastupitelstva m ěsta. 
Zodpovědný: OOS 
Termín: průběžně 
Hlasování: 5:0:0 
 

RM/2017/46/629: RM schvaluje uzav ření městského ú řadu pro ve řejnost ve dnech 22. 
a 29.12.2017. 
Zodpovědný: tajemník  
Termín: 22.12.2017  
Hlasování: 5:0:0 
 
 

Zapsala: Jitka Prausová 
 
 
 
……………………….…….. …………………………………… 
 Jana Ponocná Mgr. Martin Hejkrlík 
 starostka místostarosta 


