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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 41 

rady města 
  konané 14.10.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva 

Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluven: Čestmír Doubrava 
 
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene, kterému bude předcházet smlouva o smlouvě 

budoucí, spočívající v uložení zařízení a vstupu na pozemky p.p.č. 355/2 a st.p.č. 
231 vše v k. ú. Dolní Boříkovice za účelem provozování, údržby a oprav 
podzemního komunikačního vedení pro oprávněnou společnost Telefónica O2 
Czech Republic, a. s., Praha 4 – Michle a jí pověřeným osobám. Věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a úplatně.   

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 4:0.0 

 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 108/1 v k.ú. Králíky za kupní cenu 70 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO na jednání ZM předložit záměr 
prodeje.  

 Zároveň RM schvaluje pozemek zatížit věcným břemenem spočívajícím v uložení 
podzemního vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem provozování, 
oprav a údržby zařízení pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na 
dobu neurčitou a bezúplatně.  

 Zároveň RM ukládá MO oslovit vlastníka sousedního pozemku p.p.č. 108/4 v k.ú. 
Králíky z důvodu zajištění případného příjezdu formou zřízení věcného břemene.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej části pozemků p.p.č. 108/1 a p.p.č. 97/1 v k.ú. Králíky za kupní 

cenu 70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO na jednání ZM 
předložit záměr prodeje.  

 Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 97/1 v k.ú. Králíky zatížit věcným břemenem 
spočívajícím v uložení podzemního vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za 
účelem provozování, oprav a údržby zařízení pro oprávněné město Králíky, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 545 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 50 Kč/m2 
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+ náklady spojené s převodem a ukládá MO na jednání ZM předložit záměr 
prodeje.  

 Zároveň RM schvaluje pozemek p.p.č. 545 v k.ú. Dolní Hedeč zatížit věcným 
břemenem spočívajícím v uložení podzemního vedení kanalizace a vodovodu a 
práva vstupu na pozemek za účelem provozování, oprav a údržby zařízení pro 
oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  

 Dále RM ukládá MO postoupit nepovolenou realizaci stavby – terénní úpravy 
k prošetření příslušnému orgánu státní správy.   
zodpovědný: majetkový odbor, ÚPaSÚ 
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM podává námitku k dokumentaci Zásady územního rozvoje Pardubického kraje 

v rozsahu veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravy, a to zrušení zařazení 
koridoru pro umístění stavby D24 – přeložka silnice I/43 Dolní Lipka – Červená 
Voda do veřejně prospěšných staveb koridoru, a to na území k.ú. Dolní Boříkovice 
a k.ú. Dolní Lipka.  
zodpovědný: odbor ÚP a SÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje zpracovateli vyhledávací studie nové trasy silnice I/43 v úseku 

Lanškroun – Dolní Lipka variantu červené barvy na k.ú. Dolní Boříkovice a k.ú. 
Dolní Lipka. 
zodpovědný: odbor ÚP a SÚ 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického 

informačního centra č. OSRKEF/09/03480-SML a pověřuje starostku jejím 
podpisem. 
zodpovědný:starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje nákup 3 ks. dřevěných lavic osadním výborem Dolní Boříkovice 
z rozpočtu osadního výboru. 
zodpovědný: finanční odbor, místostarosta 
termín: ihned  
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 04:00 hod., a to v souvislosti 

s pořádáním kulturní akce „Vinobraní v Králíkách“, jež se koná dne 17.10.2009, 
v prostorách velkého sálu Klubu Na Střelnici v Králíkách. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 
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RM schvaluje Nařízení města Králíky č. 3/2009 o vymezení úseků místních komunikací 

a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí v zimním období roku 2009/2010 na území města Králíky  
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

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


