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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 19 

rady města 
  konané 13.05.2009  
 
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 pozemku p. p. č. 255 v k. ú. Dolní Hedeč paní .Dolečkové, Dolní 

Morava  za účelem sekání trávy. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k části pozemku p. p. č. 349 v k. ú. Králíky 
s panem Faltou, Králíky, a to dohodou k 31.05.2009.  

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

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemkům p. p. č. 544/10, 544/11, 554/2, 
1109/4, 544/4, 554/1, 547/1, 541, 1109/3 a st. p. č. 232 v k. ú. Prostřední Lipka 
s Mysliveckým sdružením Pod Klapáčem, Králíky, a to dohodou k 15.05.2009.  

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

RM nedoporučuje snížení kupní ceny za prodej pozemku p. p. č. 1293/3 v k. ú. Dolní 
Boříkovice na částku 30 Kč/m2 + náklady spojené s převodem, tj. 31.684 Kč, 
manželům Jaromíru a Janě Repovým, Králíky čp. 662, a ukládá MO předložit bod 
na jednání ZM. 

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

RM nedoporučuje prodej části pozemku p. p. č. 82/2 v k. ú. Červený Potok a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

RM nedoporučuje prodej části pozemku p. p. č. 82/2 v k. ú. Červený Potok a ukládá 
MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
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zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje pronájem nebytových prostor na dobu nezbytně nutnou pro přípravu a 
konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 05.06.2009 až 07.06.2009 takto: 
● Kopeckých, Králíky  

Rekreační zařízení Heřmanice     3.000 Kč 
● Gymnázium Králíky, Králíky    3.000 Kč 
● pan a paní Sotonovi, Orličky  
 Penzion „Kačenka“, Dolní Hedeč     3.000 Kč. 
Zároveň RM schvaluje dohodu o náhradě účelně vynaložených nákladů s konáním 
voleb do Evropského parlamentu ve dnech 05.06.2009 až 07.06.2009 takto: 
● Základní škola Králíky, Králíky  
 Základní škola,Králíky      3.000 Kč 
● Mateřská škola, Červený Potok, Králíky,  

MŠ Červený Potok       3.000 Kč 
MŠ Prostřední Lipka      3.000 Kč 

● Sbor dobrovolných hasičů Dolní Boříkovice,  3.000 Kč. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje aktualizaci usnesení a doporučuje schválit bezúplatný převod pozemku 
p. p. č. 867/5 v k. ú. Červený Potok zastavěného novou silnící na Pardubický kraj, 
IČ 70892822, Pardubice od města Králíky.  

 Zároveň ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje aktualizaci usnesení a doporučuje bezúplatný převod pozemků p. p. č. 
1364/5 v k. ú. Horní Lipka, p. p. č. 526/6 v k. ú. Dolní Lipka a p. p. č. 1067/3, 1061/7, 
262/5, 1060/3, 1062/2 v k. ú. Prostřední Lipka na Pardubický kraj, Pardubice od 
města Králíky. 

 Zároveň ukládá MO předložit na jednání ZM záměr bezúplatného převodu 
pozemků.  

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

RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s ČR – Zemědělskou 
vodohospodářskou správou Brno, na pozemcích p. p. č. 1578/1 v k. ú. Dolní 
Boříkovice a p. p. č. 119/3, 150/3, 160/3, 1204/4 v k. ú. Heřmanice u Králík pro 
oprávněné město Králíky. RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby uzavřít 
s vlastníkem pozemků smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.  

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

 
RM schvaluje zřízení věcných břemen v souvislosti s plánovanou realizací liniové stavby 

„Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ s jednotlivými vlastníky pozemků v k. ú. 
Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Dolní Lipka, Horní Lipka, Prostřední Lipka, 
Červený Potok, Heřmanice u Králík a Králíky dle seznamu organizací a občanů 
pro oprávněné město Králíky. RM zároveň schvaluje do doby realizace stavby 
uzavřít s jednotlivými vlastníky pozemků smlouvy o uzavření budoucích smluv o 
zřízení věcného břemene.  

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

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou EVČ, s. r. o., Pardubice, název 
stavby: „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“, kde se mění  způsob financování 
a výše konečné ceny. RM zároveň pověřuje starostku podpisem výše uvedeného 
dodatku.  

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

 
RM souhlasí s užitím znaku města Králíky panem Součkem při propagaci letního 

rockového koncertu „Mazecfest“. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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