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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 20 

rady města 
  konané 20.05.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena: Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
 
RM nedoporučuje zvýšení kupní ceny u b.j. v bytovém domě čp. 489 v ul. Nádražní 

v Králíkách o výši inflace za rok 2008 na částku 2.137 Kč/m2 podlahové plochy bytu 
a ukládá MO předložit bod na jednání ZM. 

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

RM schvaluje nájemní smlouvu č. 116 N 09/50 na pronájem pozemku p. p. č. 634/4 v k. 
ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky a Pozemkovým fondem ČR, ÚP Ústí nad 
Orlicí. 

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

RM souhlasí s umístěním nové distribuční trafostanice 22kV/04 kV na pozemku p. p. č. 
177 v k. ú. Dolní Hedeč společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a bere na vědomí, že 
souhlas bude sloužit jako předběžný podklad pro uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti.  
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude předmětem nového 
schvalovacího řízení. 

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

RM doporučuje prodej pozemků p. p. č. 1841/9, 1841/10 a 1841/11 v k. ú. Králíky za 
minimální kupní cenu 200 Kč/m2, zveřejnění záměru prodeje pozemků na dobu 
min. 30 dnů a v případě, že  o koupi pozemků projeví zájem více než jedna osoba, 
uplatnit tzv. „obálkovou metodu“. 
Zároveň ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
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zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 
 

RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 4281/2008 ze dne 31.07.2008 mezi 
městem Králíky a FC Jiskra Králíky – Červená Voda, o. s., upravující údržbu hrací 
plochy na fotbalovém hřišti. 

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

 
 
RM/2009/20/289: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce č. 5393/2008 ze dne 

28.08.2008 mezi městem Králíky a SOKOLEM Boříkovice, o. s., upravující údržbu 
hrací plochy na fotbalovém hřišti. 

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

 
 
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: 4:0:0 
 
 

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IZ-
12-2000090/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce, a. s.. Předmětem smlouvy je umístění 
kabelového vedení NN (stavba Králíky, V Aleji, Klášterní – kNN, vdNN) a pověřuje 
starostku jejím podpisem.  

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

 
 
RM schvaluje příjem grantu ve výši Kč 20.000,-- na akci Artex 2009 a pověřuje 

starostku města podpisem Smlouvy o poskytnutí grantu mezi městem Králíky a 
Pardubickým krajem. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje úplnou uzavírku místní komunikace na Velkém náměstí z důvodu 

zajištění bezpečnosti při pořádání kulturní akce „Králický majáles“ dne 23.5.2009 
v době od 10,00 do 24,00 hodin..  

zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování 

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


	zodpovědný: majetkový odbor 
	RM schvaluje nájemní smlouvu č. 116 N 09/50 na pronájem pozemku p. p. č. 634/4 v k. ú. Prostřední Lipka mezi městem Králíky a Pozemkovým fondem ČR, ÚP Ústí nad Orlicí.
	zodpovědný: majetkový odbor 
	RM souhlasí s umístěním nové distribuční trafostanice 22kV/04 kV na pozemku p. p. č. 177 v k. ú. Dolní Hedeč společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a bere na vědomí, že souhlas bude sloužit jako předběžný podklad pro uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na dotčené nemovitosti. 
	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene bude předmětem nového schvalovacího řízení.
	zodpovědný: majetkový odbor 
	RM doporučuje prodej pozemků p. p. č. 1841/9, 1841/10 a 1841/11 v k. ú. Králíky za minimální kupní cenu 200 Kč/m2, zveřejnění záměru prodeje pozemků na dobu min. 30 dnů a v případě, že  o koupi pozemků projeví zájem více než jedna osoba, uplatnit tzv. „obálkovou metodu“.
	Zároveň ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků.
	zodpovědný: majetkový odbor 
	zodpovědný: majetkový odbor 
	zodpovědný: majetkový odbor 
	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 
	RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IZ-12-2000090/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce, a. s.. Předmětem smlouvy je umístění kabelového vedení NN (stavba Králíky, V Aleji, Klášterní – kNN, vdNN) a pověřuje starostku jejím podpisem. 
	zodpovědný: odbor VTS 

