
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 16 

rady města  
konané dne 18. 4. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Arnošt Juránek, Mgr. Jan Holčapek, 

Pavel Kalianko, Mgr. Zdeněk Němeček 
 

Omluven:              Mgr. Dušan Krabec 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje Pravidla pro pronajímání nebytových prostor v majetku města 

v předloženém znění s účinností od 01.05.2006 a ukládá MO se těmito pravidly řídit. 
zodpovědný: majetkový odbor, SMK  
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pronájmu pozemku p.p.č. 220/1 v k.ú. Králíky, využití jako zahrada, paní 

Jandejskové, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje pronájem části nebytového prostoru o výměře cca 15 m2 v bývalé 

truhlárně v ul. Hluboká v Králíkách na období od 01.06.2006 do 30.11.2006 panu 
Filipovi, Králíky, za účelem umístění dopravního prostředku, a to formou dodatku 
k nájemní smlouvě ze dne 06.12.2005. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM bere na vědomí předání žádosti o převod části pozemku p.p.č. 1208/1 v k.ú. Králíky 
na Město Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr výpůjčky ocelové kolny na pozemku p.p.č. 73/2 v k.ú. Prostřední 
Lipka na dobu neurčitou za účelem uskladnění movitých věcí a materiálu SDH 
Prostřední Lipka a ukládá MO záměr výpůjčky zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene – podzemní umístění liniové stavby vodovodního 
řadu a práva vstupu na pozemek za účelem opravy a údržby vodovodního řadu na 
pozemku st.p.č. 196 v k.ú. Prostřední Lipka, jehož spoluvlastníky jsou: 

 



 

- paní Prchalová, Prostřední Lipka   spoluvlastnický podíl ¼ 
- manželé Moravcovi, Prostřední Lipka  spoluvlastnický podíl ¼ 
- manželé Vycudilíkovi, Prostřední Lipka  spoluvlastnický podíl ¼ 
- paní Kratochvílová, Mýto    spoluvlastnický podíl 1/6 
- pan Jakeš, Prostřední Lipka    spoluvlastnický podíl 1/24 
- pan Jakeš, Králíky     spoluvlastnický podíl 1/24, 
pro oprávněné Město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  
Zároveň RM souhlasí do doby kolaudace stavby uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě 
o věcném břemeni. 

zodpovědný: majetkový odbor, VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dohodu o užívání části pozemku st.p.č. 330 v k.ú. Králíky mezi Městem 
Králíky a manžely Hudetzovými, Králíky 303 za účelem umístění pískovcové sochy. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje prodej bytové jednotky č. 3 v čp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického 
podílu ve výši 120/1000 na pozemku st.p.č. 200 a společných částech domu vše v k.ú. 
Králíky paní Stolínové a ukládá MO předložit na jednání ZM prodej. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 294/7 v k.ú. Červený Potok, návrh kupní ceny 10 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.  
Zároveň RM ukládá MO projednat s panem Pařízkem, vlastníkem  pozemku p.p.č. 
141/2 v k.ú. Červený Potok, prodej části tohoto pozemku u státní silnice. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka, návrh kupní ceny 10 
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje.  
Zároveň RM ukládá MO ve spolupráci s odborem VTS zaměřit na pozemku p.p.č. 
81 v k.ú. Prostřední Lipka zařízení ve vlastnictví města. 

zodpovědný: majetkový odbor, odbor VTS 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi Městem Králíky a panem Lučanem, 
Horní Lipka ze dne 18.08.1999 z důvodu změny předmětu nájmu, nově je 
předmětem pronájmu část pozemku p.p.č. 317 a 318 v k.ú. Horní Lipka o výměře 
cca 150 m2. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 225, 248, 592/2, 592/3 a 589/3 v k.ú. 
Horní Lipka za účelem zemědělského hospodaření, a ukládá MO záměr pronájmu 
zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostorů v přízemí a ve sklepní části v čp. 
275 na Velkém náměstí v Králíkách, a to na dobu 30-ti dnů obdobně jako ve 
schválených Pravidlech o pronajímání nebytových prostorů v majetku Města 
Králíky a za stejných podmínek. 

zodpovědný: majetkový odbor, SMK 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě s Městem Králíky a firmou Alberon Letohrad, 

s.r.o., na zajištění zvýšení konektivity datového připojení a pověřuje starostu k 
podpisu. 

zodpovědný: kancelář úřadu Ing. Roman Švéda, starosta 
termín: ihned 
hlasování:4:0:0 

 
RM souhlasí s užitím městského znaku na propagačních materiálech, vydaných 

v průběhu roku 2006, spol. ISCAREX, s.r.o. a Českotřebovským běžeckým klubem 
ISCAREX. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí, aby firma PK Adamec, s.r.o. Letohrad zpracovala zadávací dokumentaci 

stavby  „Nástavba bytového domu čp. 841-843 v Králíkách“ dle předložené cenové 
nabídky a pověřuje odbor VTS, aby předložil návrh smlouvy o dílo. 

zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.: SEVER/PA/2005/071 ze dne 13.10.2005 

uzavřenou mezi Městem Králíky a firmou Colas CZ, a.s., Praha a pověřuje starostu 
jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS, starosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
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………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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