
 

Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 33 

rady města  
konané dne 29.08. 2006  

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

Pavel Kalianko, Mgr.Zdeněk Němeček 
 
 
Za městský úřad:                              Ing. Miroslav Bouška  
 
 
 
RM doporučuje prodej volné bytové jednotky č. 4 v čp. 347 v ul. Valdštejnova a 

spoluvlastnického podílu na st.p.č. 196 a společných částech domu vše v k.ú. Králíky 
p. Honzovi, Děčín. Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: 12.09.2006 
hlasování: 5:0:0 

 

RM ukládá MO a jednateli SMK s.r.o. Králíky po konzultaci s právním zástupcem 
města vypracovat dodatek ke smlouvě. Po řádném vyčíslení nákladů na spotřebu 
vody v roce 2006 provést úhradu z rozpočtu města. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o.,finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje požádat PF ČR, ÚP Ústí nad Orlicí o finanční vyrovnání za postoupené 

restituční nároky Města Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje pronájem části pozemků p.p.č. 97/2 a 97/3 v k.ú. Červený Potok za účelem 

rekreace a sečení trávy panu Plhákovi, Letohrad  za  roční nájemné. 
Zároveň RM ukládá MO zapracovat do nájemní smlouvy zvláštní ujednání, aby 
nedocházelo k omezování sportovních aktivit na uvedených pozemcích (obecní 
sportoviště) ze strany nájemce, tj. panem Plhákem.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje směnu části pozemku p.p.č. 1400/1 v k.ú. Dolní Boříkovice ve vlastnictví 
pana Matouška, Dolní Boříkovice  za část pozemku p.p.č. 1401/2 v k.ú. Dolní 
Boříkovice ve vlastnictví Města Králíky, a ukládá po zaměření hranice pozemků 
předložit záměr směny na jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM revokuje usnesení RM/2004/18/312 ze dne 18.05.2004 a schvaluje zřízení věcného 

břemene – uložení a podzemní vedení trasy kanalizační přípojky na pozemcích 
p.p.č. 212/1 a 2072/26 v k.ú. Králíky pro oprávněné manžele Slaninovi, Králíky a to 
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 651/21 v k.ú. Králíky, návrh kupní ceny 50,- 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 755/1 a části p.p.č. 760/1 v k.ú. Králíky, návrh 

kupní ceny 50,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá předložit na jednání 
ZM záměr prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje revokaci usnesení RM/2006/28/407 ze dne 18.07.2006 a doporučuje prodej 

volné bytové jednotky č. 2 v čp. 349 v ul. Dlouhá a spoluvlastnického podílu ve výši 
93/1000 na pozemku st.p.č. 200 a společných částech domu vše v k.ú. Králíky za 
nabídkovou kupní cenu 57.242,-- Kč a ukládá předložit na jednání ZM záměr 
prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM neschvaluje udělení výjimky týkající se každoroční valorizace nájemného 

z nebytových prostor panu Valentovi – ELKO Valenta, Choceň a trvá na 
předloženém znění dodatku čp. 5 nájemní smlouvy ze dne 20.04.1994. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM bere na vědomí podání vlastníků bytových jednotek v čp. 594 v ul. Nové domovy 

v Králíkách a doporučuje vlastníkům bytových jednotek, aby případné rozpory 
byly odstraněny především jejich dohodou, jinak se mohou domáhat ochrany u 
orgánu, který je k tomu povolán, tj. u soudu. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1     (zdržel se Mgr. Krabec) 

 
RM jako vlastník pozemku p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky, který je veden   
       dle současné ÚPD a využíván jako veřejná zeleň, respektuje již v minulosti umístěné  
       drobné stavby a společná zařízení domu a dále dočasné nebo trvalé stavby.  
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Jakákoli instalace společných zařízení domu (antény, věšáky na prádlo, atd.),   
umístění drobné stavby (altán, kolna, atd.), zřizování zahrádek (osazování 

 



 

okrasnými květinami a dřevinami) a parkování vozidel na pozemku podléhá 
schválení vlastníkem pozemku, tj. Městem Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  

 
RM schvaluje předložené znění kupní smlouvy č. 2006/2312/0665 mezi Městem Králíky 

a Českou spořitelnou, a.s., Praha  na převod nemovitosti čp. 364 na st.p.č. 223, st.p.č. 
223 a p.p.č. 244 vše v k.ú. Králíky a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

 Zároveň RM schvaluje předání nemovitosti čp. 364 v Králíkách pod správu správce 
bytového fondu Služby města Králíky, s.r.o., Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor, Služby města Králíky s.r.o. 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí, aby nalezená věc – pánské jízdní kolo zn. AUTOR Richmond – bylo 

užíváno pro potřeby Městského úřadu Králíky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM ukládá MO pozvat oba zájemce o koupi pozemku p.p.č. 207/2 v k.ú. Králíky na 

jednání ZM dne 12.09.2006 a to pana Dolečka, Červená Voda a manžele Josefa 
Otevřelovi, Králíky. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: 12.09.2006 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s umístěním zařízení pro bezdrátové připojení k internetu v objektu 

občanské vybavenosti č.p. 35 na st.p.č. 79/2 v k.ú. Dolní Lipka za  úhradu a ukládá 
MO vypracovat Smlouvu o umístění zařízení. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na výměnu oken v kulturním  domě 

v Králíkách a za dodavatele stavby vybrala firmu VPO Plast s.r.o. Česká Ves. 
Odboru VTS ukládá, aby předložil s výše uvedenou firmou návrh smlouvy o dílo. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0  

 
RM posoudila předložené cenové nabídky na opravu střešní krytiny, lemování střešních 

oken VELUX a klempířských konstrukcí na bytovém domě čp. 660, ulice 
V Bytovkách Králíky a za dodavatele stavby vybrala firmu Moravec, Králíky. 
Odboru VTS ukládá, aby předložil s výše uvedenou firmou návrh smlouvy o dílo. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje smlouvu mezi Městem Králíky a Ing. Arch. Harazimem na zpracování 
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projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu  „Dům s pečovatelskou 
službou v lokalitě Na Výsluní v Králíkách“  a pověřuje starostu jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo mezi Městem Králíky a firmou PARIO s.r.o. 

Hradec Králové na stavbu – „Rekonstrukce střechy muzea čp. 365 Králíky“  a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním taneční zábavy dne 8. 9. 2006 na travnaté ploše u KD Střelnice v 
Králíkách. Zamýšlená produkce nesmí svým průběhem narušovat veřejný pořádek 
a noční klid. Pořadatel před uskutečněním akce provede vhodnou informační 
kampaň pro občany, kteří sousedí bezprostředně s místem konání taneční zábavy, 
aby předešel případným stížnostem a provede vhodná opatření tak, aby hluk 
z hudební produkce obtěžoval okolí co nejméně (vhodné nasměrování hudeb. 
aparatury a podobně).  

   zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
   termín: ihned 
  hlasování: 5:0:0 
 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 24.00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním koncertu dne 9. 9. 2006 v kavárně Music a sport Bar Střelnice 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: 3:2:0       (proti Mgr. Krabec, Mgr. Holčapek) 
 
RM schvaluje smlouvu mezi Městem Králíky firmou AV Auditing spol. s r.o., Pardubice 

k ověření a potvrzení pohledávky mezi Městem Králíky a SMK s.r.o.  Králíky  a 
pověřuje starostu jejím podpisem. 

zodpovědný: odbor finanční  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM nemá námitek k převodu pozemku st.p.č.84 v k.ú.Horní Lipka.  Územní plán obce 

není pro kat.území Horní Lipka schválen, v konceptu ÚP je plocha zařazena do 
území rekreačního bydlení.  

zodpovědný:  odbor regionálního rozvoje 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
      Zapsal: Miroslav Bouška 
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………………………………..                                               ……………………………….. 
     Mgr. Dušan Krabec                                                                          Arnošt Juránek 
             starosta                                                                                                místostarosta 
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