
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 20 

rady města  
konané dne 16.05. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
Omluven:              Mgr. Dušan Krabec 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška 
 
RM doporučuje prodej pozemků st.p.č. 1282/4 a p.p.č. 110/1 v k.ú. Králíky, návrh kupní 

ceny u st.p. 110,- Kč/m2, u p.p. 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

 

RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 783 v k.ú. Dolní Hedeč, návrh kupní ceny 
20,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje. 

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

 

RM nedoporučuje prodej pozemků st.p.p.č. 195/1, 787/1 a p.p.č. 339, 340 v k.ú. Králíky 
a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 2074/9 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny  50,-
Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

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

 

RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemků p.p.č. 97/2, 97/3, 97/4 v k.ú. Červený 
Potok. 

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

 

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku ½ p.p.č. 651/18 v k.ú. Králíky za účelem 
užívání zahrady a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky za účelem 
užívání zahrady. 

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

 

RM bere na vědomí oznámení o vstupu na pozemky p.p.č. 670/3 a 748/2 v k.ú. Králíky 
za účelem výřezu dřevin nacházejících se v ochranném pásmu NN, VN dle zák.č. 
458/2000 Sb. (energetický zákon). 

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

RM schvaluje pronájem pozemků p.p.č. 225, 248, 592/2, 592/3 a 589/3 v k.ú. Horní 
Lipka za účelem zemědělského hospodaření panu Řezníkovi, Horní Lipka. 

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

 

RM schvaluje výpůjčku ocelové kolny na pozemku p.p.č. 73/2 v k.ú. Prostřední Lipka na 
dobu neurčitou za účelem uskladnění movitých věcí a materiálu Sboru 
dobrovolných hasičů Prostřední Lipka. 

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

 

RM schvaluje smlouvu o nájmu nemovitostí č. HUOU/527/06 Sp 63/2005 Ja mezi 
Městem Králíky a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Praha 2, v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem. 

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

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 317 v k.ú. Horní Lipka za účelem 
zastavěné plochy pod kolnou a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

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

 
RM jako orgán příslušný rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní 

společnosti podle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodla podle ust. § 125 odstavec 1 písmeno e) a ust. § 132 
odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve 
spojení s usnesením zastupitelstva města č. ZM/2006/03/059 ze dne 14. 3. 2006 o 
zvýšení základního kapitálu společnosti Služby města Králíky s.r.o., se sídlem 
Králíky, Růžová 462, o částku 1,600.000,- Kč na celkovou výši 1,800.000,- Kč. 
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem jediného 
společníka Města Králíky ve výši 1,600.000,- Kč.  
Závazek ke zvýšení vkladu musí být jmenovaným společníkem převzat nejpozději 
do 31. 5. 2006. Správcem nově převzatého vkladu se ustanovuje společník Město 
Králíky.  
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 Pohledávka společnosti Služby města Králíky s.r.o. vůči Městu Králíky na splacení 

 



 

nového vkladu společníka Města Králíky do základního kapitálu ve výši 1,600.000,- 
Kč se ve smyslu ust. § 108 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v plné 
výši započítává s pohledávkou Města Králíky vůči společnosti Služby města Králíky 
s.r.o. ve výši 1,603.889,- Kč z titulu úhrady kupní ceny movitých věcí prodaných na 
základě kupní smlouvy ze dne 31. 12. 2004.  

Rada města současně pověřuje starostu města Mgr. Dušana Krabce k podpisu 
rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady a ke všem 
s tím souvisejícím úkonům nutným k provedení zápisu zvýšení základního kapitálu 
v obchodním rejstříku. 

zodpovědný: starosta, právní zástupce  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje zřízení menšího psího útulku v Červené Vodě a ukládá odboru životního 

prostředí připravit ve spolupráci s OÚ Červená Voda návrh smlouvy. Současně 
ukládá odboru ŽP připravit pro jednání ZM revokaci původního usnesení ZM č. 
ZM/2006/03/075.  

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

 

RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním koncertu dne 20. 5. 2006 v kavárně Sport bar v Klubu Na Střelnici v 
Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí svým průběhem narušovat veřejný pořádek 
a noční klid. Pan Jungvirt před uskutečněním akce promluví s občany, kteří sousedí 
bezprostředně se zařízením, aby předešel případným stížnostem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování:4:0:0 

 

RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním taneční zábavy dne 27. 5. 2006 v restauraci Hospoda na hřišti v 
Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí svým průběhem narušovat veřejný pořádek 
a noční klid. Pan Jungvirt před uskutečněním akce promluví s občany, kteří sousedí 
bezprostředně se zařízením, aby předešel případným stížnostem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 

RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 2.00 hodin, a to v souvislosti 
s pořádáním kulturní akce „Drum and Base + Jungle“ dne 19. 5. 2006 v restauraci 
Formanka v Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí svým průběhem narušovat 
veřejný pořádek a noční klid. Pořadatel akce před jejím uskutečněním promluví 
s občany, kteří sousedí bezprostředně se zařízením, aby předešel případným 
stížnostem.  

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje smlouvu o dílo mezi Městem Králíky s obcí Červená Voda a firmou 
REDEA Žamberk, s. r. o., a pověřuje starostu jejím podpisem. 

zodpovědný: starosta, na vědomí odbor finanční 3 
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termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 

RM schvaluje vedení cyklistické stezky Letohrad - Dolní Lipka s přechodem na 
značenou cyklotrasu v úseku Dolní Lipka - Prostřední Lipka - Králíky. 

zodpovědný: starosta, místostarosta 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
Zapsala: Lenka Faltusová 

 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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