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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 06 

rady města 
  konané 10.02.2010  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Bc. Čestmír Doubrava, MUDr. Eva 

Rýcová, Mgr. Jarmila Berková 
 
Omluven: Ing. Ladislav Tóth 
 
Za městský úřad: Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 141/2 
v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví pana Pařízka, bytem Červený Potok, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  

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

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 
liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 119/5 
v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví paní MUDr. Kučerové, bytem Brno-
Kohoutovice, pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 119/3 
v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví pana Graciase, bytem Šumperk, pro oprávněné 
město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemcích p. p. č. 104/2, 
104/4 a 104/6 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví manželů Fišerových, oba bytem 
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Červený Potok, pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 104/5 
v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví manželů Jirešových, oba bytem Červený Potok, 
pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemcích p. p. č. 104/7, 
104/9, 104/10 v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví manželů Markových, oba bytem 
Červený Potok, pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 104/1 
v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví paní Bednářové, bytem Nový Malín, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 107 v k. ú. 
Červený Potok ve vlastnictví paní Haradzínové, bytem Červený Potok, pro 
oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
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pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 108/2 
v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví manželů Maršíkových, oba bytem Červený 
Potok, pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  

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

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 
liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemcích p. p. č. 63 a 64 
v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví pana Brycha a paní Brychové, oba bytem 
Červený Potok, dále pana Brycha, bytem Pardubice, a paní Markové, bytem 
Červený Potok, pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu 
neurčitou a bezúplatně.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 108/2 
v k. ú. Červený Potok ve vlastnictví manželů Chládkových, oba bytem Rudoltice, 
pro oprávněné město Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a 
bezúplatně.  

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

 
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení podzemní 

liniové stavby vodovodního řadu a vstupu vlastníka stavby a jím pověřené osoby na 
pozemek za účelem provozu, oprav a údržby zařízení na pozemku p. p. č. 4/2 v k. ú. 
Červený Potok ve vlastnictví paní Lalovové, bytem Sezemice, pro oprávněné město 
Králíky. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a bezúplatně.  

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

RM v návaznosti na usnesení ZM/2009/09/149 ze dne 16.11.2009 neschvaluje dodatečně 
pozemek p.p.č. 180/1 v k.ú. Králíky zatížit věcným břemenem spočívajícím v právu 
vstupu a jízdy osobním autem pro oprávněného vlastníka nemovitosti paní 
Šedovou, Praha 8. 

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

 
RM nedoporučuje prodej pozemků p.p.č. 3475 a 3476 v k.ú. Králíky a ukládá MO 

předložit na jednání ZM záměr prodeje pozemků. 
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zodpovědný: majetkový odbor  
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje prodej části pozemku p.p.č. 1822/23 v k.ú. Králíky za účelem výstavby 

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

Zároveň ukládá odboru VTS a MO po schválení záměru prodeje tohoto pozemku 
zveřejnit možnost výstavby garáží v Králicku s podmínkami vzhledu stavby, podle 
zájmu pak stanovit další postup. 

zodpovědný: majetkový odbor, VTS  
termín: průběžně  
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje dohodu o užívání pozemků ve zjednodušené evidenci p.č. 587/2, 592/1, 

594, 1096, 597, 599/4 (GP) a části 599/2 (GP) v k.ú. Prostřední Lipka mezi městem 
Králíky a panem Barnou, Králíky. 

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

 
RM schvaluje investiční akci: rekonstrukce bytu č. 28 v čp. 662/2, ulice V Bytovkách, 

Králíky. 
zodpovědný:  SMK, s. r. o.  
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje prohlášení k postupu pro zadávání zakázek spolufinancovaných z EU pro 

projekt „Vzdělávání v eGon centru Králíky“, zároveň schvaluje znění poptávky na 
vybavení počítačové učebny  - v rámci projektu „Vzdělávání v eGon centru 
Králíky“. 

zodpovědný: kancelář úřadu 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM souhlasí s umístěním prodejního stánku paní Polákovou před nemovitostí č.p. 345 

po dobu trvání Králického karnevalu ve dnech 19.2. – 21.2.2010. 
zodpovědný: odbor VTS 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 

 
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Vojenské muzeum Králíky“ a 

pověřuje starostku města podpisem. 
zodpovědná: starostka 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
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Zapsala: Lenka Macháčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………… ……………………………… 
 Jana Ponocná Bc. Čestmír Doubrava 
 starostka místostarosta 
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