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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 44 

rady města 
  konané 04.11.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav 

Tóth,  
 
Omluveni: Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová 
 
 
RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 102 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu 50 

Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM záměr 
prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 

 
RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 675/26, 675/27 a 675/30 v k.ú. Králíky a 

ukládá MO předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemku. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje pozemek p.p.č. 484/1 v k.ú. Dolní Boříkovice 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:  ihned  
hlasování: 3:0:0 

 
RM v návaznosti na usnesení RM/2009/41/582 ze dne 14.10.2009 schvaluje pozemek 

p.p.č. 108/1 v k.ú. Králíky zatížit věcným břemenem spočívajícím v právu vstupu a 
jízdy osobním autem pro oprávněnou paní Krejčovou, Králíky, věcné břemeno se 
zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 3:0:0 
 

RM bere na vědomí žádost nájemníků bytového domu čp. 275 na Velkém náměstí 
v Králíkách a ukládá odboru VTS a správci bytového fondu zahrnout do plánu 
oprav závady havarijního charakteru. 
zodpovědný: majetkový odbor, odbor VTS, SMK, s. r. o. 
termín: ihned  
hlasování: 3:0:0 
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RM doporučuje nákup pozemků v souvislosti s připravovanou stavbou „Cyklostezka 

Králíky – Červená Voda“ v k.ú. Králíky: 
- pozemku p.p.č. 1043/32 o výměře 39 m2 ve vlastnictví manželů Pecháčkových, 

Králíky. 
- pozemků p.p.č. 3829, 1046/125, 1043/52, 1043/51 o výměře 183 m2 ve vlastnictví 

společnosti BioGinGo, s.r.o., Kostelec nad Orlicí . 
- pozemku p.p.č. 1046/126 o výměře 10 m2 ve vlastnictví manželů Krystkových, 

Králíky. 
a ukládá MO předložit na jednání ZM nákup pozemků. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 3:0:0 
 

RM neschvaluje požádat o pronájem pozemku p.p.č. 439/2 v k.ú. Dolní Lipka od 
Pozemkového fondu ČR, jelikož je pro údržbu nemovitosti čp. 9 v Dolní Lipce 
nepotřebný.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje změnu druhého odstavce usnesení RM/2006/42/718 ze dne 04.12.2006 

takto: Zároveň RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s realizací projektu „Králíky, Nádražní-k NN“, spočívající v umístění zařízení 
rozvodu elektřiny na pozemcích p.p.č. 1082/12, 2137/6 a 2237 v k.ú. Králíky, věcné 
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje rozpočtové opatření číslo 71939, 78020, 28396, 10033, 185, 10035, 10036 a 

178  přidělená městu Králíky rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje a 
resortních ministerstev, kterými se  zvyšuje schválený rozpočet v příjmech a 
výdajích o částku 4.485.995 Kč a interní rozpočtová opatření číslo 1109 a 1209, 
kterým se snižují výdaje a příjmová část  financování o 17.000.000 Kč a zvyšuje 
schválený rozpočet v příjmech a výdajích o 61.000 Kč. 
zodpovědný:  finanční odbor  
termín:  ihned 
hlasování: 3:0.0 

 
RM bere na vědomí návrh OZV „O stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí“ a ukládá OVV předložit tento návrh na jednání zastupitelstva města 
dne 16.11.2009. 
zodpovědný: odbor VV 
termín:  
hlasování:3:0:0 

 
RM schvaluje podpis servisní smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře 
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informačního systému FENIX se společností Asseco Czech Republic, a.s. 
zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Gymnázium a základní 

škola Králíky. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje směrnice o doplňkové činnosti příspěvkové organizace Gymnázium a 

základní škola Králíky. 
zodpovědný:  odbor školství, kultury a tělovýchovy, na vědomí finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje kupní smlouvu č. 124/09/KS – 1509000538 mezi městem Králíky a VČP 

Net, s. r. o., Hradec Králové na úplatný převod nového plynárenského zařízení vč. 
všech součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby: „Technická 
vybavenost v lokalitě Na Skřivánku, Králíky – plynovod“. Zároveň RM pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. 
zodpovědný: odbor VTS  
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 2 ks lip na p.p.č. 2146/6 v k.ú. Králíky a současně schvaluje 

prodej dřevní hmoty panu Marečkovi, bytem Králíky za cenu 270,- Kč+DPH  za 
plnometr rovnaného palivového dříví.  
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 3 ks javoru a 2 ks lip na p.p.č. 790/1 v k.ú. Dolní Hedeč a 

současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty s panem 
Boháčem za podmínky, že veškeré práce budou provedeny na jeho náklad a vlastní 
nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.   
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 4 ks bříz na p.p.č. 1 v k.ú. Dolní Hedeč a současně souhlasí s 

uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z těchto stromů s paní 
Malaťákovou za podmínky, že veškeré práce budou provedeny na její náklad a 
vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.   
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
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hlasování: 3:0:0 
 
RM souhlasí se skácením 5 ks smrků na p.p.č. 1248/2 v k.ú. Horní Lipka a současně 

souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z 5 smrků s 
panem Uherem za podmínky, že veškeré práce budou provedeny na jeho náklad a 
vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez ohledu na jeho 
kvalitu.   
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 30 ks polámaných olší na p.p.č. 1841/1 a 126/1  v k.ú. Králíky 

a současně souhlasí s uzavřením písemné dohody o zpracování dřevní hmoty z 
těchto stromů s panem Beranem za podmínky, že veškeré práce budou provedeny 
na jeho náklad a vlastní nebezpečí, pouze náhradou za vzniklé palivové dříví, bez 
ohledu na jeho kvalitu.   
zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce 

„Dodávka zemního plynu pro město Králíky a organizace jím zřízené nebo 
založené“ a pověřuje vedoucího odboru VTS rozesláním výzvy firmám: 
Východočeská plynárenská, a. s.; Pragoplyn, a. s.; E.ON Česká republika, s. r. o., 
LAMA INVESTMENTS a. s., Lumius, spol. s r. o.; ČEZ Prodej, United EnergY 
Trading, a. s. a vyvěšením výzvy na webových stránkách města. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM schvaluje zadávací dokumentaci a výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce 

„Dodávka elektřiny pro město Králíky a organizace jím zřízené nebo založené“ a 
pověřuje vedoucího odboru VTS rozesláním výzvy firmám: Bicorn s. r. o., 
CENTROPOL ENERGY a. s., E.ON Energie, a. s., CZECH-KARBON s. r. o., 
Lumius, spol. s r. o., ČEZ Prodej, United Energy Trading, a. s., BOHEMIA 
ENERGY entity s. r. o. a vyvěšením výzvy na webových stránkách města. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0 

 
RM souhlasí se skácením 1 ks břízy na p.p.č. PK 1923/1 v k.ú. Králíky. Souhlas se 

vydává pro účely správního řízení o povolení ke kácení dřevin. Strom bude skácen 
na náklad a vlastní nebezpečí žadatele o kácení, pouze náhradou za vzniklé palivové 
dříví, bez ohledu na jeho kvalitu.   

zodpovědný: odbor ŽP 
termín:  ihned 
hlasování: 3:0:0 
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RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Vojenské muzeum Králíky“ a 
pověřuje starostku města podpisem. 
zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 3:0:0  

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


