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Město Králíky 
Zápis z  jednání č. 47 

rady města  
konané dne 14.11. 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 revokaci usnesení RM/2007/43/619 ze dne 17.10.2007 a schvaluje záměr 

pronájmu části pozemku p.p.č. 872 v k.ú. Červený Potok (cca 48 m2) za účelem 
užívání zahrady za roční nájemné ve výši 2,50 Kč/m2 a ukládá záměr pronájmu 
zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:1 (zdržela se Mgr. Berková) 

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací projektu 

„Odkanalizování výpravní budovy Králíky“, spočívající v umístění kanalizační 
přípojky na pozemku p.p.č. 2237 v k.ú. Králíky a dále v oprávnění vstupovat a 
vjíždět na pozemek v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a 
provozováním zařízení pro oprávněné Česká dráhy, a.s.,  Pardubice, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu. 

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

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce mezi Městem Králíky a Vojensko – 
historickým klubem „Erika“, Brno, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky, tj. o 
dlouhodobý a drobný majetek v hodnotě 619.093,59 Kč. 
Zároveň RM ukládá MO ve spolupráci s odborem VV zajistit přihlášení vozidla P-
V3S a přidělení RZ. 

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

 
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene – podzemní umístění odpadní kanalizace na 
pozemku p.p.č. 82/1 v k.ú. Heřmanice u Králík a práva vstupu na pozemek za 
účelem uložení, opravy a údržby zařízení pro oprávněné pana Temňáka, Králíky a 
slečnu Pavlovou, Heřmanice. 
Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu stanovenou 
znaleckým posudkem.   
Zároveň RM souhlasí do doby kolaudace stavby uzavřít smlouvy o budoucí  
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smlouvě o věcném břemeni. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM jako vlastník sousedního pozemku p.p.č. 710 v k.ú. Dolní Hedeč bere na vědomí 
oznámení Pražské provincie kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé), 
Příbram o stavebním záměru – lokální oprava fasády na ambitech a obou nárožních 
věžiček západní strany ambitů a nátěr plechové střechy na nemovitostech na 
pozemcích st.p.č. 143 a 144 v k.ú. Dolní Hedeč a nemá k němu námitky.  

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

RM souhlasí  s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty  z 1 břízy na 
p.p.č. 162/1 v k.ú. Králíky  s panem Marečkem, trvale bytem Králíky za  podmínky, 
že veškeré práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí žadatele pouze 
náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu. Panu Marečkovi 
budou proplaceny pouze náklady za použití vysokozdvižné plošiny v maximální výši 
1.500,- Kč. 

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

 
RM souhlasí s realizací stavby „Modernizace silnice II/312“ ve vzdálenosti 50 m od 

okraje lesa rostoucího na p.p.č. 205 v k.ú. Červený Potok. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje uzavření přílohy č. 6/2008 ke smlouvě se společností Služby města 

Králíky s.r.o., která specifikuje rozsah udržovaných ploch v roce 2008. 
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM uděluje výjimku pro jednotřídní MŠ Červený Potok, Králíky, okres Ústí nad Orlicí 

a povoluje pro šk. rok 2007/2008 navýšení základního počtu dětí ve třídě na celkový 
stav 27 dětí ve třídě mateřské školy. 

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitelka MŠ Červený Potok 
termín: ihned 

hlasování: 5:0:0 
 

RM souhlasí s poskytnutím příspěvku z oblasti přímé podpory, příspěvek bude 
poukázán na účet Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí vedený u 
KB Ústí nad Orlicí.  

zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
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hlasování: 5:0:0 
 
RM souhlasí s podáním návrhu na ocenění Vostrčila a Fabiána – úspěšný sportovní 

kolektiv reprezentující město Králíky 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí s podáním zimní inzerce v katalogu Dovolená pro Vás v rozsahu ½ strany 

A4 za cenu Kč 4.500,-- bez DPH a ukládá OŠKT připravit grafický návrh inzerce. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, 
 termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku na realizaci akce „Rozvoj lidských 

zdrojů ve veřejné správě – zaměstnanců obecních a městských úřadů Sdružení obcí 
Orlicko se zaměřením na komunikační dovednosti“ a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 

zodpovědný: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM Králíky souhlasí s uzavřením městského úřadu pro veřejnost dne 31.12.2007.  

zodpovědný: tajemník, vedoucí odboru  
termín: 31.12.2007 
hlasováno: 5:0:0 

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