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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 39 

rady města 
  konané 30.09.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška  
 
 
RM doporučuje prodej pozemku st.p.č. 1289 v k.ú. Králíky za kupní cenu 130 Kč/m2 + 

náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje. 
zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně 
hlasování: 5:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 546 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem 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. 570/12 v k.ú. Králíky a ukládá MO 
předložit na jednání ZM záměr prodeje. 

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

RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 770/2 v k.ú. Dolní Hedeč. 
Zároveň RM ukládá odboru VTS zajistit obnovení průjezdu po ostatní komunikaci 
na pozemku p.p.č. 770/2 v k.ú. Dolní Hedeč. 

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

 
Město Králíky jako vlastník pozemku p. p. č. 1105 v k.ú. Prostřední Lipka  souhlasí dle 

§ 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem - „Odstavné pro 
jízdní kola včetně konstrukcí pro uchycení kol ( dřevěná konstrukce + plasto-
hliníkové tabule) na pozemku p.p.č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka“ a nemá k němu 
připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
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Město Králíky jako vlastník pozemku p. p. č. 1105 v k.ú. Prostřední Lipka  souhlasí dle 
§ 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem - Oplocení do výše 
1,8 m, ocelové sloupky a pozinkované pletivo na pozemku p.č. 80/3, 81 a st.p.č. 41/5 
v k.ú. Prostřední Lipka“ a nemá k němu připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 
 

Město Králíky jako vlastník pozemku p. p. č. 81 v k.ú. Prostřední Lipka souhlasí dle § 
96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – „Stavba skladu 
nářadí o ploše 24 m2: základová deska z betonu a kamene, zdivo: kámen a 
betonová malta, strop: stropní panel. Sklad nářadí bude umístěn ve stráni a 
zahrnut hlínou, srovnán s okolním terénem a osetý trávou. Vchodová strana bude 
z kamenného zdiva, výška do 3 m“ a nemá k němu připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
Město Králíky jako vlastník pozemku st.p.č. 41/5 a p.p.č. 81 v k. ú. Prostřední Lipka 

souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem - 
„Instalace sběrné nádrže (geigery) o obsahu 0,6 m3 na svody dešťové vody 
z budovy SDH Prostřední Lipka – majitelem je město Králíky, z budovy Prostřední 
Lipka čp. 61 a následného trativodu v délce cca 25 bm“ a nemá k němu 
připomínky. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 93 ks náletových dřevin (javor, topol, olše, bříza a jasan) na 

p.p.č. 97/3, 97/6, 436, 437/1 a 437/2 v k.ú. Červený Potok a současně souhlasí s 
uzavřením písemných dohod o zpracování dřevní hmoty z 1 javoru a 4 topolů s 
panem Ladislavem Tóthem a z 88 náletových dřevin s panem Lukášem Lapčíkem 
za podmínky, že veškeré práce budou provedeny na jejich náklad a vlastní 
nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.   
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

 
RM schvaluje poskytnutí grantu z prostředků EU prostřednictvím Euroregionu 

Glacensis na projekt „Mládež oživuje kašny příhraničí“ a  pověřuje starostku 
města podpisem smlouvy o poskytnutí grantu. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí finanční odbor 
termín:  
hlasování: 5:0:0 

 
RM uděluje předchozí souhlas pro přijetí finančních účelově neurčených darů do výše 

40 tis. Kč všem příspěvkovým organizacím zřizovaným městem Králíky  
zodpovědný: finanční odbor, vedoucí OŠKT, ředitelé příspěvkových organizací 
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zřizovaných městem Králíky  
termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 

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