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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 50 

rady města 
  konané 16.12.2009  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila 

Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth 
 
Z části jednání omluvena: Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
- RM doporučuje prodej pozemků p.p.č. 126/5 a 1841/12 v k.ú. Králíky za kupní cenu 

70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá MO předložit na jednání ZM 
záměr prodeje pozemků. 
Zároveň RM schvaluje zatížit pozemky věcným břemenem  spočívajícím v uložení 
podzemního vedení kanalizace a práva vstupu na pozemek za účelem údržby, 
provozu a opravy zařízení pro oprávněné město Králíky, věcné břemeno se zřizuje 
na dobu neurčitou a bezúplatně. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 

 
- RM doporučuje nákup pozemků p.p.č. 1841/14 a 1841/15 v k.ú. Králíky za kupní cenu 

70 Kč/m2 + náklady spojené s převodem od pana Macháčka, Lichkov a ukládá MO 
předložit bod na jednání ZM. 
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně  
hlasování: 5:0:0 

 
- RM schvaluje záměr pronájmu části pozemků p.p.č. 651/28 a 651/30 v k.ú. Králíky za 

účelem zastavěné plochy pod stavbami v lokalitě Nové domovy za roční nájemné 5 
Kč/m2 a ukládá záměr zveřejnit. 
Zároveň RM schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi městem Králíky a 
panem Sedláčkem, Králíky týkající se úpravy nájemného u pozemku pod zahradní 
kolnou.  
zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned  
hlasování: 5:0:0 

 
- Město Králíky jako vlastník sousedního pozemku p. p. č. 2231/2 v k.ú. Králíky 

souhlasí dle § 96 odst. 3 písm. e) stavebního zákona se stavebním záměrem – 
„Plynovodní přípojka k domu čp. 646 v Králíkách na st. p. č. 565“ a nemá k němu 
připomínky.  
zodpovědný: majetkový odbor 
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termín: ihned 
hlasování: 5:0:0 
 

- RM doporučuje upřesnit stanovenou kupní cenu a to tak, že součástí schválené kupní 
ceny, tj. 450 Kč/m2, není příslušné zařízení na pozemcích (napojovací body pro 
uložení měřících zařízení) v lokalitě „Skřivánek“, a ukládá MO předložit bod na 
jednání ZM. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:1:0 (proti Mgr. Berková) 

 
- RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti o poskytnutí finančního 

příspěvku na opravu kostela Navštívení Panny Marie v Červeném Potoku ve výši 
Kč 100.000,- v roce 2010 a ukládá vedoucímu OŠKT zapracovat možný příspěvek 
města žadateli do návrhu rozpočtu pro rok 2010. 

zodpovědný:  odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
- RM bere na vědomí žádost Římskokatolické farnosti o poskytnutí finančního 

příspěvku opravu kostela Povýšení sv. Kříže v Dolních Boříkovicích ve výši 40.000,- 
Kč v roce 2010 a ukládá vedoucímu OŠKT zapracovat možný příspěvek města 
žadateli do návrhu rozpočtu pro  rok 2010. 

zodpovědný:  odbor ŠKT 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
- RM schvaluje vyčlenění plochy pro umístění prodejních stánků ZUŠ dne 20.12.2009 

do 13:00 hod. 
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor vnitřních věcí 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
- RM schvaluje Ing. arch. Středu jako zpracovatele popisu objektů MPZ a ukládá 

vedoucímu OŠKT zapracovat náklady na projekt do návrhu rozpočtu pro rok 2010.  
zodpovědný: odbor školství, kultury a tělovýchovy, finanční odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
-RM souhlasí s realizací části projektu „Obnova krajinné silniční vegetace v 

Pardubickém kraji – II. etapa“, místně příslušející městu Králíky (v úseku 
III/31225 Heřmanice – Prostřední Lipka)  

zodpovědný: odbor ŽP 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
- RM souhlasí s pořízením dvou mobilních košů na košíkovou osadním výborem D. 

Boříkovice. 
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termín: ihned 
zodpovědný: místostarosta, předseda osadního výboru 
hlasování: 4:0:0 

 
-RM schvaluje dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě s firmou ENSYTRA s. r. o. č. 25.10.09 

a pověřuje starostku podpisem. 
zodpovědný: starostka 
termín:  ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
 

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