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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 16 

rady města  
konané dne 11.04. 2007  

 
 
Přítomni členové rady města:        Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová,  

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
 
Za městský úřad:                             Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 705/2 v k.ú. Dolní Hedeč o výměře cca 

3735 m2 za účelem sekání trávy panu Tůmovi, Kolín za roční nájemné.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM doporučuje prodej volné bytové jednotky č. 1 v čp. 148 v ul. Pivovarská a 

spoluvlastnického podílu ve výši 86/10000 na st.p.č. 258/1 a společných částech domu 
vše v k.ú. Králíky za minimální nabídkovou kupní cenu 32.559,-- Kč a to dle zákona 
č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. RM ukládá MO předložit na jednání 
ZM záměr prodeje. 

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

 
RM nedoporučuje prodej pozemku p.p.č. 675/27 v k.ú. Králíky a ukládá MO předložit 

na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje části pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej části pozemku p.p.č. 570/2 v k.ú. Králíky a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje části pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM neschvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v budově bez čp. nebo ev. na 
st.p.č. 1651 v k.ú. Králíky za účelem provozování restaurační a prodejní činnosti. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene – podzemní uložení kabelové přípojky NN na 
pozemku p.p.č. 2158/1 v k.ú. Králíky pro oprávněnou a.s. ČEZ Distribuce, Děčín a 
to na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu.  

Zároveň RM schvaluje do doby realizace uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. 

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene – podzemní vedení vodovodu v rámci stavby 
„Králíky, ul. Hřbitovní – rekonstrukce vodovodu“ a to na pozemcích p.p.č. 2158/2, 
3063, 3048 a 3065 v k.ú. Králíky pro oprávněnou a.s. Vodovody a kanalizace 
Jablonné nad Orlicí , a to na dobu neurčitou za jednorázovou smluvními stranami 
dohodnutou úhradu.  

Zároveň RM schvaluje do doby realizace uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. 

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

RM neschvaluje instalaci společného zařízení domu – sušáku na prádlo na pozemku 
p.p.č. 651/28 v k.ú. Králíky u bytového domu čp. 594 v ul. Nové domovy a ukládá 
MO vyrozumět všechny spolumajitele bytového domu čp. 594 o stejném právu na 
užívání stávajícího sušáku na prádlo.  

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

 
RM souhlasí s převodem pozemku p.p.č. 100/3 v k.ú. Prostřední Lipka od Pozemkového 

fundu ČR, ÚP Ústí nad Orlicí na společnost ZEOS s.r.o., Prostřední Lipka s tím, že 
bude na pozemku zřízeno pro oprávněné Město Králíky věcné břemeno – právo 
vstupu na pozemek za účelem údržby a oprav nemovitosti na st.p.č. 176 v k.ú. 
Prostřední Lipka. 

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

RM schvaluje smlouvu o provozování veřejných WC mezi Městem Králíky a 
společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky  v předloženém znění.  

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



 3

 
RM schvaluje smlouvu o údržbě a správě plakátovacích ploch mezi Městem Králíky a 

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

RM schvaluje dodatek č. 8 smlouvy o dílo ze dne 30.06.2004 mezi Městem Králíky a 
společností Služby města Králíky s.r.o., Králíky týkající se vypuštění části F. 
Veřejné záchodky, článku XIV., a dále části I. Plakátovací plochy, článku XVII., 
jelikož jsou řešeny samostatnými smlouvami. 

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

RM schvaluje pronájem části pozemku p.p.č. 2075 v k.ú. Králíky Velké náměstí za 
účelem konání tradiční Michalské pouti po dobu 7 dnů panu Lagronovi, Břehy za 
smluvní nájemné. Zaplacením nájemného není dotčena povinnost nájemce uhradit 
poplatek za užívání veřejného prostranství. 

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

 
RM schvaluje zřízení pracovní skupiny pro oblast plánování sociálních služeb v 

územním obvodu města  Králíky a přilehlých obcí ve složení: vedoucí skupiny Mgr. 
J.Berková, členové Mgr. M.Hejkrlík a Bc.B.Strnad. 

zodpovědný: DPS,odbor SVZ  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                     starostka                                                                                                      místostarosta 
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