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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 31 

rady města 
  konané 12.08.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová 

Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2072/26 v k. ú. Králíky 

souhlasí dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Zastřešení 
terasy RD v Králíkách“ pana Řehulky, Králíky.  

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

Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2199/1 v k. ú. Králíky souhlasí 
dle § 104 odst. 1 stavebního zákona se stavebním záměrem – „Stavební úpravy RD 
čp. 649 v Králíkách“ manželů Končových, Králíky.  

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

RM doporučuje prodloužení lhůty k zaplacení kupní ceny a podpisu kupních smluv se 
společností ZEOS, spol. s r.o., Prostřední Lipka na prodej pozemků v k.ú. Dolní 
Lipka a pozemku v k.ú. Prostřední Lipka, a to do 31.12.2009. 

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

RM nedoporučuje prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (1178/1) GP v k.ú. 
Dolní Boříkovice a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje.  

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

RM doporučuje prodej pozemků st.p.č. 1258/1 za kupní cenu 130 Kč/m2 a p.p.č. 162/5 
za kupní cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + bezdůvodně obohacení za 
užívání pozemku za poslední 3 roky ve výši 139 Kč vše v k.ú. Králíky a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
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RM schvaluje zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou realizací liniové 
stavby „Kanalizace a ČOV aglomerace Králíky“ se s.p. Lesy České republiky, na 
pozemcích p. p. č. 268/1 v k. ú. Dolní Hedeč, p. p. č. 1305 v k.ú. Heřmanice u Králík 
a p.p.č. 119/2 v k.ú. Červený Potok 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  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje převzetí auditu Optimum4U od firmy AuditService4U s.r.o. a pověřuje 

starostku města k podpisu předávacího protokolu 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje podpis Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM vyhodnotila soutěž na dodavatele veřejné zeleně akce „Regenerace panelového 

sídliště v Králíkách“. Pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo s firmou 
Pavel Haupt, Letohrad.  

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

 
RM souhlasí se skácením jasanu a javoru na  pozemku p.č. 112 v k.ú. Králíky a 

současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto 
stromů s panem Mičkechem za podmínky, že město oba stromy vhodně připraví ke 
skácení (ořez koruny) a pan Mičkech stromy dokácí a zpracuje na vlastní náklad, 
pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, včetně úklidu klestu.  

zodpovědný: odbor ŽP  
termín: ihned 
hlasování: 4:1:0 (proti Ing. Tóth) 

 
RM schvaluje pojistnou smlouvu o sdruženém pojištění souboru vozidel a pověřuje 

starostku jejím podpisem. 
zodpovědný: starostka,  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování:5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením suché břízy v areálu hřbitov na náklady společnosti Služby 

města Králíky, s. r. o.  
zodpovědný: odbor ŽP, ředitel SMK, s.r.o. 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 
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RM projednala žádost a vyjádření odboru vnitřních věcí k žádosti pana Šlesingra a 

ukládá starostce sdělit panu Šlesingrovi stanovisko úřadu a výsledky jednání RM. 
zodpovědný: starostka 
termín:  ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
 
 
Zapsala Lenka Macháčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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