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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 37 

rady města 
  konané 23.09.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemkům p.p.č. 1476, 1479 a 1480 v k.ú. 

Králíky s paní Kminiakovou, Králíky dohodou, a to k 31.12.2009. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemkům p.p.č. 168, 175/1, 605 a st.p.č. 
29, 30 v k.ú. Horní Lipka s paní Radovou, Horní Lipka dohodou, a to k 31.12.2009. 

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

RM schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 1338/1 v k.ú. Horní Lipka paní Suchomelové, 
Horní Lipka za roční nájemné, a to na dobu neurčitou. 
Zároveň RM vzala na vědomí připomínku paní Salajové a ukládá MO postoupit 
podnět k prošetření příslušnému orgánu státní správy. 

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

RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 484/1, části p.p.č. 1496 po hranici s pozemkem 
1492 a ve zjednodušené evidenci p.č. (487)GP a (1508) GP v k.ú. Dolní Boříkovice za 
kupní cenu u p.p.č. 484/1 ve výši 50 Kč/m2 a u ostatních ve výši 30 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 

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

RM doporučuje směnu pozemku p.p.č. 974/2 v k.ú. Horní Lipka ve vlastnictví města 
Králíky za část pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. (35)GP v k.ú. Prostřední 
Lipka ve vlastnictví pana Barny , Králíky s tím, že hodnota směňovaných pozemků 
je stejná.  
Zároveň RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.č. (35)GP v k.ú. 
Prostřední Lipka spočívající v právu vstupu na pozemek za účelem provozu a 
údržby kanalizačního potrubí pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se 
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zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM podává námitku k dokumentaci Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 
v rozsahu veřejně prospěšné stavby v oblasti elektroenergetiky, a to zrušení návrhu 
záměru EO4 a úprava umístění trafostanice záměru EO3. 

zodpovědný: odbor ÚP a SÚ 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

RM schvaluje dodatek mandátní smlouvy OP08/0743/P01 uzavřené se společností 
GRANTIKA České spořitelny, a.s. a pověřuje starostku podpisem. 

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

 
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace od Pardubického kraje na zajištění péče o 

zdravotně postižené děti v MŠ Pivovarská a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy o poskytnutí dotace. 

zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, ředitelka MŠ Pivovarská,  na vědomí 
finanční odbor 

termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 1 ks javoru na p.p.č. 546/2 v k.ú. Dolní Lipka a současně 

souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty s předsedou 
Osadního výboru (OV) obce Dolní Lipka panem Kacálkem za podmínky, že veškeré 
práce budou provedeny na náklad a vlastní nebezpečí OV, pouze náhradou za 
vzniklé palivové dříví, které bude použito jako palivo v klubovně v obci Dolní Lipka 
(majetek města Králíky), bez ohledu na jeho kvalitu.   

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

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