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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 36 

rady města  
konané dne 19.09. 2006  

 
Přítomni členové rady města:         Arnošt Juránek, Mgr.Zdeněk Němeček 

Mgr. Jan Holčapek, Pavel Kalianko,  
 

Omluven    Mgr. Dušan Krabec 
 
 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k bytu č. 1 v ul. Nádražní v Králíkách 

s manžely Zajacovými, Králíky, a to dohodou k 31.10.2006. 
Zároveň RM ukládá vedoucímu odboru VTS zjistit technický stav bytu a předložit 
do RM návrh na nezbytné opravy v bytě. 

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

 
RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 675/27 v k.ú. Králíky ke zřízení 

parkovacích míst. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 26/5, 28 a 1178/1 v k.ú. Heřmanice u Králík, 

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 schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1900/6 v k.ú. Králíky o výměře cca 

100 m2 za účelem dočasného složení stavebního materiálu za roční nájemné a 
ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit. 

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

 
RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 469, 470/1, 470/2, 782/2 a části p.p.č. 468 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 
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RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 274/1, 289 a 297/5 vše v k.ú. Dolní Lipka, návrh 
kupní ceny 10,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem, a ukládá MO předložit na 
jednání ZM záměr prodeje. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:1 (zdržel se p. Juránek) 

 
RM revokuje usnesení RM/2006/33/487 ze dne 29.08.2006 a ukládá MO a jednateli 

SMK s.r.o. Králíky po konzultaci s právním zástupcem města vypracovat dodatek 
ke smlouvě.  
Zároveň ukládá FO po řádném vyčíslení nákladů na spotřebu vody v roce 2006 
navrhnout RM vhodnou kapitolu z rozpočtu města. 

zodpovědný: majetkový odbor, FO, Služby města Králíky, s.r.o. 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 

 
RM bere na vědomí výpověď z nájemního vztahu k části pozemku p.p.č. 2092/3 v k.ú. 

Králíky podanou panem Křivohlávkem, Králíky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje zřízení věcného břemene – právo vedení a oprav plynovodu na pozemcích 

p.p.č.  758, 661/1, 661/5, 748/2, 2121/1, 670/3, 2122, 675/1, 2121/4, 666/23, 660, 666/1, 
675/15, 3316 vše v k.ú. Králíky pro oprávněnou Východočeskou plynárenskou, a.s., 
Hradec Králové, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úplatu.  

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

 
RM schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – garáže (první stání) 

v nemovitosti na st.p.č. 1157/1 v k.ú. Králíky za roční nájemné ve výši 235,-- Kč/m2 
a ukládá MO záměr pronájmu zveřejnit.  

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

 
RM jako vlastník pozemku p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky souhlasí s možností zásahu 

požárně nebezpečného prostoru z důvodu rekonstrukce nebytového prostoru v čp. 
275 na Velkém náměstí v Králíkách. 

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

RM schvaluje úplnou uzavírku části MK ul. Valdštejnové a MK na Velkém náměstí 
v souvislosti s konáním kulturní akce „Svatomichalská pouť 2006 v Králíkách“ 
v termínu 29.09.2006 - 19:00 hod do 01.10.2006 - 18:00 a pověřuje odbor VTS 
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k zajištění uzavírky. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Nařízení č. 1/2006 Města Králíky, kterým se vymezují úseky silnic II. a 

III. tříd, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 
schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. 

zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 
RM přehodnotila předložené cenové nabídky na výměnu oken v kulturním domě 

v Králíkách a za dodavatele stavby vybrala firmu PROPLAST spol. s r.o. Ústí nad 
Orlicí a ukládá odboru VTS, aby předložil s výše uvedenou firmou návrh smlouvy o 
dílo. 

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

 
RM schvaluje zaplatit z rozpočtu města provedení zdravotního řezu a instalaci 

bezpečnostní vazby na vzrostlém jírovci maďálu na p.p.č. 1289 v k.ú. Dolní 
Boříkovice. 

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

 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty ze dvou javorů 

rostoucích na p.p.č. 790 v k.ú. Dolní Hedeč (poblíž domů čp. 89 a 90) s panem 
Boháčem, bytem Dolní Hedeč, 561 69 Králíky. Veškeré práce spojené se 
zpracováním dřevní hmoty a úklidem  klestu provede žadatel ve vlastní režii. 

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

 
RM souhlasí s uzavřením písemné dohody o  provedení výchovné probírky porostu 

náletových dřevin v druhové skladbě olše, jíva, smrk a bříza na p.p.č. 3123 v k.ú. 
Králíky (žadatel je nájemce pozemku) na ploše cca 700 m2 s panem Kminiakem, 
bytem Předměstí, 561 69 Králíky. Veškeré práce spojené se zpracováním dřevní 
hmoty a úklidem  klestu provede žadatel ve vlastní režii. 

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

 
RM schvaluje objednávku na zhotovení digitální pohlednice „Králíky“, a to v rámci 

cyklu „Poznej svou vlast“ Lumíra Moučky (Moravská Třebová) a pověřuje 
místostarostu k sepsání objednávky, podpisu smlouvy o dílo a ke spolupráci na 
přípravě výsledného produktu. 
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zodpovědný: místostarosta, na vědomí odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Králíky a Červenou Vodou 

na jedné straně (mandanti) a firmou Alfa investing, spol. s.r.o., 500 03 Hradec 
Králové na druhé straně (mandatář) na akci „Studie cyklostezky Králíky – Červená 
Voda“. 

zodpovědný: starosta, na vědomí odbory ŠKT a VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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